
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CONCURSOS 

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  
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 L’ACCC és membre de:    World Federation of Science Journalists 
 
                                        European Union of Science Journalists' Associations 

Notícies ACCC  Número 24    febrer/març 2008 

I Premi a la divulgació de la recerca 

científica en el batxillerat. 
 
L’ACCC, amb el suport del Col�legi de Oficial 
de Doctors i Llicenciats de Catalunya, RAIG i 
Editorial Rubes, convoca el I Premi a la divul-
gació de la recerca científica en el ba-
txillerat, amb l’objectiu d’incentivar en el 
jovent investigador preuniversitari la capa-
citat per comunicar el contingut i el valor de 
la seva recerca científica i facilitar la publi-
cació del seu treball de divulgació en els mit-
jans de comunicació de llengua catalana. 
 

ACOMIADAMENT DE NAT. 
 
Arran el tancament de la revista de divulgació 
mediambiental NAT, del grup Cultura O3, la 
presidenta de l’ACCC Mercè Piqueras va enviar a 
diversos mitjans de comunicació una carta de rebuig 
per la desaparició d’una publicació emblemàtica en 
la divulgació de l’ecologia i el medi natural. 
El grup Cultura 03 va anunciar que el mes de febrer 
sortiria el darrer número de la revista Nat, 
publicació del grup Sapiens dedicada a temes 
ambientals, fet que ha justificat la mateixa entitat 
gestora per la pèrdua progressiva de lectors i 
d’anunciants. Nat és una publicació modèlica, una 
mostra que es pot fer divulgació científica i ambien-
tal per a un públic no especialitzat amb el màxim ri-
gor, com queda reflectit en els premis que han re-
but la revista i la seva directora, Maria Josep Picó, 
entre els quals el de Periodisme Ambiental del 
Ministeri de Medi Ambient, l’APPEC o el Jaume I de 
la Franja de Ponent. Amb la desaparició de Nat, el 
món de la ciència i del medi ambient perdran un 
valuós mitjà de divulgació sobre temes que com més 
va més interès desperten en la població. 
Coincidint amb l’anunci del tancament de Nat, el 
mateix grup editorial ha llençat al mercat, amb un 
gran desplegament publicitari, una nova revista de-
dicada al lleure i turisme i limitada únicament a 
Barcelona. Valdria la pena que Cultura 03, que ha 
portat als quioscs una revista que s’ha guanyat el 
respecte dels seus lectors i dels professionals del 
sector, reconsiderés la seva decisió i fes un esforç 
per a la supervivència de Nat, recordant així el sign-
ificat de la paraula cultura, que dóna nom a l’ent-
itat. Per altra banda, veiem que altres publicacions 
catalanes reben un suport institucional en forma de 
subscripcions. Això ens fa pensar si, en el cas de 
Nat, hi ha hagut aquest suport per fer-la conèixer i 
arribar al màxim de gent, especialment als mateixos 
centres oficials i a les escoles. 

Signat per Mercè Piqueras, Presidenta de  
l’Associació Catalana de Comunicació Científica 

 

ES FA PÚBLIC EL PROGRAMA PRELIMINAR 

D’ESOF2008 
 
El darrer 18 de febrer, els organitzadors del Tercer 
EuroScience Open Forum (ESOF 2008), EusoScience i 
la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació 
(FCRI), van presentar el seu programa preliminar i 
van anunciar l’obertura de la inscripció. 
El programa científic d’ESOF2008 inclou sessions so-
bre 10 temes principals, i comptarà amb la partici-
pació de ponents d’alt nivell que tractaran els temes 
científics de màxima actualitat.  
Sota el lema Ciència per a una vida millor, un dels 
objectius d’ESOF2008 és atraure el gran públic vers 
la ciència. 

Els assistents  podran participar en 
més de 40 activitats pràctiques, entre 
les quals hi ha cinema, teatre, música 
i experiments atractius per a un 
públic de totes les edats. Per a més 
informació consulteu www.esof.org  

 

 

ACTE D’INICI D’ANY. 
 
El 31 de gener de 2008, al Centre Internacional de 
Premsa de Barcelona, va tenir lloc l’acte d’inici d’any 
2008 de l’ACCC i el lliurament del IV Premi Joan Oró a la 
divulgació de la recerca científica a Jordi Domènech, 
autor de l’article Carta d’un caçador de metalls. El jurat 
també va atorgar tres accèssits a Neus Martínez per 
l’obra El misteri dels cranis decorats, Lluís Masanes per 
Les partícules elementals informen i Juan Luis Nicolau 
per Especuladors especulats. Durant l’acte, Damià 
Barceló, director del Departament de Química Ambiental 
de l’Institut de Química Ambiental de Barcelona del 
l’IIQAB-CSIC (Institut d’Investigacions Químiques i Am-
bientals de Barcelona -Consell Superior d’Investigacions 
Científiques), va impartir la conferència “Fàrmacs i dro-
gues als rius de Catalunya”.  
 
A la xerrada, Damià Barceló va presentar els resultats de les anàlisis químiques dutes a  terme  
durant els darrers vint anys als rius  de Catalunya. Entre altres conclusions, Barceló va destacar la 
detecció de substàncies químiques associades al metabolisme dels fàrmacs utilitzats pels habitants 
de les zones urbanes, entre els quals hi havia substàncies associades al consum d’ibuprofé i cocaïna. 

 

XIV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE L’ACCC 
 
Nova Junta Directiva 2008 – 2010.  

 

A la XV Assemblea General Ordinària de l’ACCC, 
que va tenir lloc el 13 de febrer a la sala d’actes 
del Col�legi de Periodistes de Catalunya, es va 
aprovar la nova junta directiva de l’ACCC pel 
període 2008-2010, constituïda finalment per la 
candidatura única presentada per Mercè Piqueras 
(presidenta), Cristina Ribas (vicepresidenta), Raul 
Toran (secretari), Mercè Fernández (tresorera) i els 
vocals Rosa Martínez, Claudi Mans, Jordi Mazon,  
Michele Catanzaro i  Maria Josep Picó.  
 
 

 

Conveni IEC-ACCC 

 

 

A l’Assemblea General de l’ACCC, es va aprovar la proposta per signar un conveni de col�laboració 

amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’acord facilitarà, entre altres avantatges, la utilització 
de les sales d’aquesta entitat en condicions similars a les de les societats filial, i 
l’obtenció de descomptes en els llibres publicats per l’IEC. En el marc del conveni, l’ACCC 
podrà organitzar activitats conjuntes o avalades per l’IEC.  
 
 

Assemblea 2008. Des de l’esquerra, Lluis 
Reales (secretari), Mercè Piqueras (presidenta) 
i Raul Toran (tresorer) de l’ACCC. (Foto per I. 
Troytiño) 

 

Mercè Piqueras (ACCC) i Roger Cabezas 
(DIUE) presentant el IV  Premi Joan Oró. 
(Foto per I. Troytiño) 

 

S’atorgarà un primer premi (un telescopi), i 
un màxim de tres accèssits que estaran 
premiats amb lot de llibres. El jurat està 
format per cinc membres més un secretari 
sense vot. El termini de presentació d’origi-
nals clourà el 15 de març del 2008.  
Els textos es lliuraran per correu electrònic a 
l’adreça: secretaria-tecnica@accc.cat.  
El veredicte del jurat es farà públic el mes 
d’abril de 2008. Podeu consultar les bases 
d’aquest premi a la pàgina web: 
http://www.accc.cat/index/pg.41.524.html 

 


