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Turisme científic, visita a Dinópolis

CARNETS DE L’ACCC

(Terol i Galve)
L’ACCC va enviar durant la primera setmana
de juny els carnets que certifiquen la
pertinença dels seus membres a l’Associació.
Cada carnet inclou les dades de nom i
cognoms, el número d’associat a l’ACCC i el
número de DNI.
Amb aquests carnets, la nostra entitat vol
deixar constància que els seus associats estan
vinculats a la comunicació científica, fet que
els permetrà assistir a esdeveniments com ara
l’European Science Open Forum, ESOF 2008 i
altres actes, rodes de premsa, accedir a
museus, etc. a més de gaudir dels avantatges
que l’ACCC està en vies d’establir en conveni
amb altres institucions, com ara l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

Del 24 al 26 de maig, es va fer un viatge al
parc temàtic Dinópolis, a Terol, i a
Lengenpark, a Galve, on es va visitar també
el museu paleontològic i un dels llocs on
s’han conservat empremtes de dinosaures. El
parc de Terol i Legenpark estan dissenyats
perquè
els
seus
visitants
visquin
l’experiència de passejar per un espai
ambientat en un entorn de milions d’anys
enrere, quan els dinosaures poblaven la
Terra. Per tenir més informació sobre
aquests parcs podeu consultar el web
http://www.dinopolis.com
S’està preparant la propera sortida de
turisme científic per visitar Atapuerca.

Recordem que en el carnet de l’ACCC ha de figurar el número del DNI de la
persona titular. Preguem que els socis i sòcies que no ens l’han comunicat ho
facin com abans millor.
EMISSIÓ DEL SEGELL DE
DE JOAN ORÓ.
El 2 de juny de 2008 va tenir lloc a la Universitat
de Lleida la presentació del segell dedicat a Joan
Oró, emès per la Real Casa de la Moneda,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, amb el
matasegells especial del primer dia de
circulació. D’aquesta manera s’acomplia un
projecte que l’ACCC va emprendre a finals de
2006, quan, a partir del suggeriment del Sr.
Miquel Fortea, químic jubilat i aficionat a la
filatèlia, va sollicitar a Correus l’emissió d’un
segell dedicat a un dels científics catalans més
destacats del segle XX. Altres entitats i institucions van adherir-se a la petició de l’ACCC, i el
2007 Correus va aprovar l’emissió del segell
durant el 2008 en la sèrie Personajes.
L’ACCC ha enviat als seus membres, des de
Lleida, una carta amb el segell i el matasegells
especial del primer dia.
PREMI

DE

DIVULGACIÓ

DE

LA

RECERCA

CIENTÍFICA

EN

EL

BATXILLERAT
El I Premi a la divulgació de la recerca científica en el batxillerat, convocat per
l’ACCC i amb el suport del Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, de
RAIG i de l’Editorial Rubes, ha quedat desert en la seva primera convocatòria. El
jurat ha atorgat tres accèssits a Jordi Pina i Estany, de l’Escola La Salle Manresa,
per “El programari lliure: una qüestió de llibertat”, a Maria del Mar Rovira, del
Collegi Badalonès de Badalona, per “L’embaràs: els prematurs” i a Estefanía
Sánchez Campoy, també del Collegi Badalonès de Badalona, per “El cervell de
l’home i el cervell de la dona”.

Els membres de l'expedició escolten les
explicacions del guia Jesús Herrero (Foto M.
Piqueras)

Novetats al blog del SciCom
S’han actualitzat l’adreça i els continguts
del blog SciCom, on podreu llegir algunes de
les notícies de les persones que l’integren a
http://scicom.wordpress.com/category/scic
om/
RECORDATORI: Inscripció a l’ESOF
2008 per a socis i sòcies.
Recordem que la data límit
d'inscripció de premsa a l’ESOF
2008 és el 30 de juny, a través
del Centre de Registre en línia:
http://tinyurl.com/5cr8go
Convidem als socis a assistir a l’acte
inaugural de l’ESOF 2008, presidit pel
president de la Comissió Europea Jan
Potocnik, el 18 de juliol.
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BORSES DE VIATGE PER A SOCIS I SÒCIES DE L’ACCC
Durant els mesos de maig i juny, l’ACCC ha informat els seus socis i sòcies de l’oportunitat d’assistir a tres importants
esdeveniments, un que ha tingut lloc a principis de juny a Helsinki (Finlàndia), i sengles viatges per al juliol, a Lindau (Alemanya), i
per al setembre als Països Baixos, la convocatòria del qual és encara oberta (vegeu-ne més informació en aquest mateix butlletí).
L’European Union of Scientific Associations (EUSJA) ofereix de tant en tant als associats de les entitats que la integren borses de
viatge amb una part o el total de les despeses cobertes. Les persones interessades a assistir a algun dels viatges que es van
anunciant, hauran de posar-se en contacte amb la nostra associació a les adreces de secretaria-tecnica@accc.cat o
presidencia@accc.cat
Premi Millenium de Tecnologia 2008:
The Millennium Technology Prize
2008
Award
i
la
Millennium
Technology Week
El Millennium Technology Prize, un dels
guardons de tecnologia més prestigiosos
del món, està concedit per la
Millennium Prize Foundation, fundació
constituïda pel Govern finlandès,
l’Acadèmia de Tecnologia de Finlàndia i
diverses
empreses
tecnològiques
d’aquell país. El premi, convocat cada
dos anys, ofereix 800.000 euros al
guanyador i 150.000 euros a cada finalista, i premia les innovacions tecnològiques que tinguin més impacte a la
vida quotidiana i contribueixin a millorar la qualitat de vida. L’objectiu del
premi és promoure la recerca tecnològica, combatre les reticències d’alguns sectors de la societat envers les
noves tecnologies i el canvi tecnològic i
promoure el diàleg entre els especialistes científics, tecnòlegs i polítics.
Finnfacts, un servei de mitjans de comunicació independent que actua com
a interfície entre la indústria finlandesa
i els mitjans de comunicació internacionals (http://www.finnfacts.fi), va
convidar de 25 a 30 membres d’EUSJA a
Helsinki (Finlàndia) del 8 al 12 de juny
per assistir a la cerimònia del lliurament del premi i a altres actes organitzats durant la setmana amb la presència dels finalistes
http://www.millenniumprize.fi/
L’ACCC va tenir accés a dues borses de
viatge.
El guanyador de l’edició del 2008 del
premi va ser Robert Langer, de l’Insti-

tut de Tecnologia de Massachusetts (MIT),
“per la invenció i desenvolupament de
manera significativa la salut humana”.
Entre les aplicacions dels seus invents hi
ha els pegats de nitroglicerina per a
malalties cardiovasculars, els de nicotina
per al tractament del tabaquisme o els
que alliberen hormones de substitució per
a la menopausa o els que s’apliquen com
a alternativa als anticonceptius orals.
Reunió de premis Nobel de Física a
Lindau
El Council d’EUSJA, en collaboració amb
els organitzadors de la tradicional
trobada anual a Lindau entre científics
guardonats amb el premi Nobel i
estudiants i joves investigadors, ofereix
borses de viatge de 500 euros per cobrir
l’allotjament i els àpats a periodistes
membres
d’alguna
de
les
seves
associacions.
La trobada, que se celebrarà a Lindau del
29 de juny al 6 de juliol, té previst un
programa de conferències, taules rodones
i debats en els quals els participants
tindran l’oportunitat de relacionar-se
amb els científics convidats. Enguany hi
participaran 26 científics guardonats amb
el premi Nobel de Física i uns 550 joves
científics o estudiants.
Participar en alguna d'aquestes trobades
és una oportunitat extraordinària per
tractar directament i conversar en un
ambient relaxat amb els científics de més
prestigi en els diversos camps de la
ciència.

Héctor Ruiz, soci de l’ACCC i doctorand
de genètica a la UB, va participar en
l’edició del 2007 mitjançant una borsa
de viatge obtinguda a través d’EUSJA,
que li va permetre conèixer de prop
aquest fòrum científic i entrevistar algun
dels més destacats premis Nobel de
Fisiologia i Medicina.
Podeu trobar més informació sobre les
reunions de Lindau a http://www.lindaunobel.de i el programa preliminar
d’enguany a http://www.lindau-nobel.
de/content/view/446/143/
Viatge als Països Baixos
L’Associació Neerlandesa de Periodistes
Científics (VWN) organitza una visita
internacional en nom d’EUSJA, que
tindrà lloc del 28 de setembre al 2
d’octubre de 2008. Els temes de les
visites seran les ciències de l’espai,
l’astronomia
i
la
física,
i
els
organitzadors donaran prioritat als
periodistes especialitzats en algun d’aquests àmbits. Els assistents només
hauran de pagar-se el viatge a
Amsterdam, donat que la borsa de viatge
cobreix les despeses d’allotjament,
excursions i àpats. Trobareu més
informació sobre el programa d’aquestes
jornades a l’adreça:
http://tinyurl.com/5f6h27
Les persones interessades hauran de
posar-se en contacte amb la nostra
associació, abans del 25 de juliol, a les
adreces de secretaria-tecnica@accc.cat
o presidencia@accc.cat

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 COLLABORADORES DE L’ACCC:
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