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MEDICINA REGENERATIVA, EL REGAL DE LES CÈL·LULES MARE,
D’ANNA VEIGA,
En breu, els socis de l’ACCC rebran el llibret que recull la
conferència sobre “Medicina regenerativa, el regal de les
cèl·lules mare”, que Anna veiga, directora del banc de
cèl·lules mare del Centre de Medicina Regenerativa de
Barcelona, va pronunciar el 26 de gener de 2006 en el
Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, en un acte
organitzat per l’ACCC amb el patrocini del’Instituto Novartis
de Comunicación en Biomedicina.
En la seva conferència, Anna Veiga revisa la història de la
recerca amb cèl·lules mare i l’interès que va portar a
l’estudi de les seves aplicacions, i exposa, en un present que
mira al futur, els reptes de la recerca en terapèutica
cel·lular, l’organogènesi i l’elaboració de models per a
l’estudi de malalties. Explora les aplicacions més prometedores i desglossa les expectatives, els riscs, els problemes tècnics i el debat ètic que susciten a la societat, receptora final de la recerca
aplicada a la biomedicina, amb l’objectiu de incloure aquesta tecnologia a la pràctica
mèdica convencional. El llibret també inclou el col·loqui amb que va finalitzar l’acte.
Aquest llibret pretén ser una eina per a divulgadors i periodistes científics i per a lectors
corrents; es tracta d’un dictat espontani d’una gran investigadora i comunicadora, que
va desglossant de forma senzilla, ordenada i objectiva una disciplina de la recerca en
biomedicina que comporta solucions esperançadores i controvèrsies i polèmiques socials
de forma didàctica i esclaridora.

EL LLENGUATGE CIENTÍFIC I MITJANS DE COMUNICACIÓ
El 24 de maig, la presidenta de l’ACCC va fer
la conferència inaugural de la V Jornada de
l’Associació Catalana de Terminologia
(ACATERM), que es va celebrar a Palma de
Mallorca. La presència de la ciència en els
mitjans de comunicació ha anat en augment
els darrers anys. Al mateix temps, el gran
desenvolupament
de
moltes
àrees
científiques i tecnològiques ha generat molts
termes nous, que sovint han estat encunyats
en anglès. Els comunicats de premsa de les
revistes internacionals són en anglès, i els
periodistes —que no són terminòlegs—no
sempre saben trobar un equivalent català. El
mitjans reben també comunicats de premsa
de les universitats o centres de recerca; són
textos que de vegades tenen errors de
terminologia arrelats en la comunitat
científica, que és la font primària d’aquest
tipus d’informació.

També poden ser causa d’errors les
notícies d’agència, que no sempre estan
ben traduïdes. ACCC intenta ajudar els
professionals mitjançant la participació
en l’Antena terminològica del TERMCAT,
amb comunicats a la llista de distribució
de l’ACCC, i amb breus articles en la
revista Papers de l’ACCC. Actualment
també s’està treballant en l’elaboració
d’un vocabulari de ciències ambientals
que contindrà una breu descripció dels
termes, la seva equivalència en castellà
i anglès, i una part dedicada a recursos
d’Internet. Els periodistes podran
trobar-hi glossaris, vocabularis i altres
recursos terminològics i científics. És un
projecte
del
Grup
d’Informació
Ambiental de l’ACCC, subvencionat per
la Fundació Territori i Paisatge de la
Caixa de Catalunya.

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

ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC:

TURISME CIENTÍFIC A PARÍS.
El cap de setmana del 11 al 13 de maig
el grup SciCom va anar a París.
L'objectiu d'aquesta sortida va ser
conèixer alguns museus de ciència a la
ciutat de la llum. Una representació de
10 membres del SciCom va visitar
quatre museus de ciència.
Membres
del SciCom
al Museu
de la
Villette

Breus
Relacions amb Biocat
La presidenta i la vicepresidenta de
l’ACCC van reunir-se el 13 de juny amb
Montserrat Vendrell, directora general
de la Fundació BioRegió de Catalunya
(Biocat) per tractar de possibles
col·laboracions entre les dues entitats.
Aquesta Fundació és l’instrument amb
què es doten les empreses, les entitats
públiques d’R+D+I i l’Administració pública per potenciar el sector biotecnològic a Catalunya, tant en termes de
recerca i innovació com de creació
d’empreses i llocs de treball.
Participació en comitès
L’ACCC participa en diversos comitès. El
mes de juny ha estat present en la
reunió del Comitè Local de l’ESOF2008 i
en la reunió dels comitès assessors
(científic i social) del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT). La funció del Comitè Social del CIRIT, on l’ACCC té representació, és “assessorar sobre aspectes
de ciència/tecnologia i societat com són
la comunicació i la difusió científica,
gènere i ciència, recerca i valors ètics,
entre d’altres”.
Nota: Al Juliol s’efectuarà el cobrament
de la quota de soci 2007.

