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CONVOCATÒRIA DEL V PREMI JOAN ORÓ DE
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA: ampliació de termini
La Junta de l’ACCC, ha decidit ampliar el termini d’acceptació de
manuscrits originals per al V Premi Joan Oró de Divulgació
Científica fins al 10 de gener del 2009.
El premi, convocat per l’ACCC, amb el patrocini del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya,
pretén incentivar en el jovent investigador la capacitat per comunicar
el contingut i valor de la seva recerca científica i facilitar la
publicació del seu treball en els mitjans de comunicació.
Podeu trobar més informació al web http://www.acccnet.net o bé
enviant un correu electrònic a secretaria-tecnica@accc.cat

DARRERE ELS PASSOS DE DARWIN
Michele Catanzaro, periodista free-lance i vocal
de l’ACCC, ha emprès un viatge a les Illes
Galàpagos per tal de commemorar el 150è
aniversari de la publicació de L’origen de les
espècies, de Charles Darwin. L’autor ha creat un
blog on anirà penjant les impressions de la seva
expedició, l’objectiu de la qual és reflexionar
sobre la teoria de l’evolució en els mateixos
indrets que van inspirar Darwin i copsar com ha
afectat el canvi climàtic i el turisme aquestes
illes.
Podeu seguir el blog a :
http://www.elperiodico.cat/darwin

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA VACA ESFÈRICA, DE CLAUDI
MANS

El passat 3 de desembre, a la Casa del Llibre, es va fer la presentació
del llibre La vaca esfèrica. Conceptes científics quotidians que,
d’entrada, jo no devia entendre prou bé, de Claudi Mans, catedràtic
emèrit del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de
Barcelona i vocal de la Junta de l’Associació Catalana de
Comunicació Científica. L’acte, organitzat per Rubes Editorial i La
Casa del Llibre, va comptar amb la presència de Jaume Estruch,
editor i assessor de la Junta de l’ACCC, de Màrius Serra, escriptor, i
del propi Claudi Mans. Jaume Estruch explicà com havia sorgit la
idea de fer aquest llibre i el procés seguit fins a esdevenir imprès. Tot
fent un repàs general de la publicació de llibres científics al nostre
país, Estruch accentuà les qualitats divulgadores de Claudi Mans, i la
seva productivitat alta. Màrius Serra, en el seu estil habitual divertit i
desenfadat, va justificar la seva presència a l’acte com el millor
presentador possible en qualitat de verbívor. L’escriptor va destacar la
qualitat literària del llibre, gràcies a un estil clar i directe i la
possibilitat que ens dóna d’adquirir coneixements. Ell mateix va
reconèixer haver-hi après l’existència d’una energia que fins
aleshores desconeixia, l’orgònica, però no va voler explicar-ne més
detalls per tal que sigui el propi lector qui ho descobreixi.
Claudi Mans va explicar els motius personals que l’havien dut a
escriure el llibre. En va destacar la intenció de polir el llenguatge i
evitar o, si més no, donar l'eina per fer-ho possible, el mal ús de
paraules científiques en situacions quotidianes.

Claudi Mans, a l’esquerre, i Màrius Serra, a la dreta, durant
l’acte de presentació del llibre. Fotografia: F. Estebarnaz

L’autor és un divulgador nat de la ciència, tal com
va demostrar anteriorment a La truita cremada. A
cada capítol de La vaca esfèrica, aborda un
concepte en concret, com ara l’equilibri, l’energia,
les reaccions químiques, la mesura, o l’anàlisi. El
llibre és un diàleg dinàmic i continuat entre l’autor
i un possible lector, que interpel·la reiteradament el
discurs científic per tal que el científic-autor li
expliqui amb més deteniment certs aspectes.
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10 BEQUES PER AL CONGRÉS DE LA WFSJ
L'EUSJA concedeix 10 beques per un valor de 600€ per a
la inscripció al 6è Congrés Mundial de Periodistes
Científics que tindrà lloc a Londres del 30 de juny 3 juliol
de 2009. Per sol·licitar una beca caldrà enviar un escrit
abans del 15 de febrer explicant quin profit s’espera treure
de la participació al congrés. Els guanyadors seran
anunciats a l’assemblea General del març a Trieste.
Per més informació:
(http://eusja.sciencewriters.eu/FreeplacesWCSJ2008.html

PREMIOS PANHISPÄNICOS DE TRADUCCIÖN
ESPECIALIZADA
A la tercera edició del Premio Panhispánico de
Traducción Especializada, celebrat el passat 13 de
desembre a La Havana (Cuba), Joandomènec Ros, soci
de l’ACCC, obtingué la menció especial gràcies a la
traducció al castellà de l’anglès de l’obra
Promiscuidad. Una historia evolucionista de la
competencia entre espermatozoides, de Tim Birkhead.
Per la seva banda, Judith Payró obtingué el 3er premi
gràcies a la traducció del català al castellà de Tortilla
quemada. 23 lecciones de Química cotidiana, de Claudi
Mans, membre de la Junta de l’ACCC.

GAPS EN LA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA. EL CAS DE LA
BIOTECNOLOGIA.

EL BUTLLETí I EL TEIXIT ASSOCIATIU
DE L’ACCC

L’ACCC, a través del grup SciCOM, va col·laborar en la “Jornada de
Santa Llúcia. Gaps en la comunicació científica. El cas de la
biotecnologia”, organitzada per la Societat Catalana de Biologia, filial
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Fundació Ciència i Societat i
Biocat (Bioregió de Catalunya).Aquesta activitat va tenir lloc el passat
10 de desembre a la seu de l’IEC.

La Junta de l’ACCC desitja que els nostres
socis i sòcies participin directament del
Butlletí i els sigui una eina de difusió de
noticies relacionades amb la seva activitat de
comunicació científica. Si publiqueu un
llibre, rebeu un premi, us anomenen per a
algun càrrec, etc. Si us plau, feu-nos-ho saber
per fer-ne partíceps els altres socis i sòcies.

Les dues edicions anteriors de la Jornada de Santa Llúcia es varen
dedicar a conèixer les institucions, enguany es va centrar en la
percepció de la ciència en la població general. S’hi va debatre una
inquietud comuna entre les persones que participen de la recerca i la
comunicació de la ciència i la tecnologia: per què determinats aspectes
de les noves tecnologies generen por i rebuig? Fins al punt que s’ha
creat la Iniciativa Legislativa Popular per una Catalunya Lliure de
Transgènics.
Amb la intenció de generar un debat sobre ciència i reputació social
entre persones dedicades a la comunicació científica, es convidaren
experts per parlar de la situació al nostre país, de la legislació actual i de
diverses iniciatives foranes, com ara el referèndum suís sobre
transgènics o el joc Decide, impulsats des de la Unió Europea, que
afavoreix la participació ciutadana en la discussió sobre noves
tecnologies.

DESAPARICIÓ DE POPULAR SCIENCE
L’ACCC sent la desaparició de l’edició
espanyola la revista de divulgació científica
Popular Science. Com va comunicar el seu
director a la llista de distribució de l’ACCC,
l’empresa editora ha considerat que l’actual
conjuntura econòmica en feia impossible la
continuació.

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
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