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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ELECCIONS 2008

CONCURSOS

La presidenta i el secretari de l'ACCC conviden tots els socis i sòcies a la XV
Assemblea General Ordinària de l’ACCC, que tindrà lloc juntament amb les eleccions
de la junta directiva de l’ACCC el dimecres 13 de febrer de 2008 a les 11:30 del matí
en primera convocatòria i a les 12:00 en segona convocatòria, al Collegi de
Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10).
L’Assamblea General és l’òrgan sobirà de l’ACCC i es reuneix un cop l’any en
un acte al qual poden assistir tots els associats amb veu i vot. Segons els estatuts de
l’ACCC (http://www.accc.cat/index/pg.39.465.html) els socis i sòcies que ho desitgin
poden presentar-se a les eleccions. Les llistes són tancades i estan integrades per
nou persones (president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i cinc vocals). El
termini de presentació de les candidatures és el dia 30 de gener de 2008.
Per a més informació, podeu consultar el web de l’accc (www.accc.cat) o posar-vos en
contacte amb la Secretaria de l’ACCC, secretaria-tecnica@accc.cat.

Guanyadors de BIOIMATGES
A la primera edició del Premi de Fotografia
Biològica d’estudiants i professors d’ensenyament secundari, organitzat pel Collegi
de Biòlegs de Catalunya i amb la collaboració de l’ACCC entre d’altres, les imatges
guanyadores són:

ACTE D’INICI D’ANY DE L’ACCC
L’ACCC inicia el 2008 amb un acte al qual convida tots els periodistes, socis i
interessats el pròxim dijous 31 de gener de 2008 a les 12h al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (Rbla. Catalunya 10). Durant l’acte, es lliurarà el IV Premi Joan
Oró a la divulgació de la recerca científica i tindrà lloc la conferència de l’investigador Damià Barceló titulada <<Fàrmacs i drogues als rius de Catalunya>> en que
presentarà en primícia nous resultats dels estudis sobre la contaminació ambiental als
rius provocada per l’abocament de productes farmacològics d’ús habitual entre la
població.
Damià Barceló és director del Departament de Química Ambiental de l’IIQABCSIC (Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona – Centre Superior
d’Investigacions Científiques) i premi Jaume I 2007 en l’àrea de protecció del medi
ambient per la contribució de la seva recerca al sanejament i control d’aigües. A partir
de l’anàlisi continuada de la qualitat de l’aigua dels rius a Catalunya durant els darrers
vint anys, el seu equip ha detectat una disminució de la contaminació per substàncies
químiques residuals comunes en àrees industrials i l’augment de la concentració de
drogues i fàrmacs procedents dels residus urbans.

1r. Premi. 1r. Cicle d’ESO.
Aparellament, de Keltoum
Tahiri de l’IES Arboc (12 anys)

1r. Premi.
Batxillerat i
Formació Professional.
Ophrys speculum, de Sergi
Cuadrado i Cañizares
(17 anys) de l’IES Salvador Dalí
1r. Premi. 2n. Cicle d’ESO.
Co-evolució natural i
estètica, de Maria Tomás i
Garcia (14 anys) de l’IES La
Vall del Tenes

1r. Premi. Professorat
Quina felicitat!, d’Iván
Nadal Latorre
(36 anys) de l’Escola
Salesiana 'Mare de Déu
dels Dolors'

2n. Premi. 2n. Cicle d’ESO
Intensa relació, de Marina
Berges Martinez
(14 anys), de l’IES La vall
del Tenes

BREUS
Llista de distribució d’EUSJA.
Els socis interessats a inscriure’s a la
llista de distribució de l’EUSJA per tenir
accés a les darreres notícies i debats de
comunicació científica en l’àmbit europeu poden fer-ho a través de l’adreça:
http://groups.yahoo.com/group/EUSJA/
La subscripció no es fa efectiva immediatament atès que els administradors
de la llista han de comprovar que les
persones que s'hi inscriuen són membres
d’alguna associació integrada a l’EUSJA.
Per tal d’agilitar els tràmits, en fer la
inscripció podeu indicar que sou membres de l’ACCC (socis), fet que facilitarà
les tasques de comprovació.

L’ACCC collabora en la presentació de
l’edició catalana de Bioquímica de L.
Stryer
El darrer 17 de gener Xavier Duran,
membre del Grup d’Informació Ambiental
(GIA) de l’ACCC i director de l’espai El
medi ambient de TV3, presentà la
traducció al català de la sisena edició
nord-americana de l’obra Bioquímica, de
L. Stryer, J.M. Berg i J.L. Tymoczko.
La traducció d’aquesta obra s’emmarca
dins el Projecte Scriptorium, que té com a
objectiu principal publicar en català llibres bàsics de text universitaris de les carreres científiques i tècniques.
(http://scriptorium.iecat.net/)

Us recordem que si us voleu subscriure a la llista de distribució de l’ACCC
trobareu tota la informació a l'adreça: http://groups.yahoo.com/group/acccnet

2n. Premi. 1r. Cicle
d’ESO
Guineu, de Bernat López
Masramon (14 anys), de
l’I.E.S Castell Del Quer

2n. Premi. Batxillerat i
Formació professional
La curiositat, cosa dels
éssers vius, d’Èric Hurtado
(17 anys), del centre Isabel
de Villena

2n. Premi. Professorat
Aprenent de la vida,
d’Àngels Barberà
(53 anys) de l’Escola
PROA Barcelona
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