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59a trobada anual de Lindau entre 
premis Nobel i joves investigadors 
 
Del 28 de juny al 3 de juliol de 2009, tindrà lloc a 
Lindau la 59a trobada anual entre científics 
guardonats amb el premi Nobel i estudiants i joves 
investigadors d’arreu del món. La cita, enguany 
centrada en la Química, permetrà als participants 
gaudir de l’experiència única de conviure durant uns 
dies amb 19 investigadors guanyadors del  premi 
Nobel de Química, incloent-hi tots els guardonats 
durant la present dècada. Entre els científics que hi 
intervindran hi ha Martin Chalfie i Roger Y. Tsien, 
premis Nobel de Química 2008 —compartit amb 
Osamu Shimomura— pels treballs sobre la proteïna 
de fluorescència verda; Paul Crutzen i F. Sherwood 
Roland, premis Nobel de Química 1995 —compartit 
amb Mario J. Molina— pels treballs en relació al 
forat de la capa d’ozó, o Richard Robert Ernst, 
premi Nobel de Química 1991, per la seva 
contribució al desenvolupament de l’esprectros-
còpia de ressonància magnètica nuclear d’alta 
resolució. 
 
A més, el 3 de juliol, durant la jornada de clausura, 
se celebrarà a l’illa de Mainau una taula rodona 
sobre “Canvi climàtic i sostenibilitat”, amb la 
participació de Rajendra K. Pachauri, director del 
Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC), institució guardonada el 2007 amb el Premi 
Nobel de la Pau; William Moonaw, professor de 
Política Ambiental Internacional i director del Centre 
Internacional per a l’Ambient i Política Sobre 
Recursos; Achim Steiner, director del Programa 
Ambiental de l’ONU; Thomas Stocker, membre de 
l’IPCC, i diversos guanyadors del premi Nobel. 
 
Podeu trobar més informació sobre les reunions de 
Lindau a: http://www.lindau-nobel.de 

Convocatòria de la XVI Assemblea General Ordinària 
 
Es convoca per al proper 10 de març, a les 11.30 h en primera convocatòria i a les 12.00 h en segona, la XVI 
Assemblea General Ordinària de l’ACCC. L’acte tindrà lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rbla. 
Catalunya, 10) i anirà seguit d’un aperitiu. Us agrairem que confirmeu l’assistència a l’Assemblea, mitjançant 
un correu electrònic a secretaria-tecnica@accc.cat. 
 

Beques de l’EUSJA per Lindau 
  
L’European Union of Journalist’s Associations 
(EUSJA), gràcies a un acord amb el Comitè 
Organitzador de les trobades de Lindau, ofereix 12 
borses de viatges a periodistes d’alguna de les 
organitzacions membre de l’EUSJA per assistir a les 
jornades. Les borses cobreixen les despeses 
d’allotjament  i dietes, i el desplaçament correrà a 
càrrec dels sol·licitants. 
 
Els socis i les sòcies de l’ACCC, que és una entitat 
membre de l’EUSJA, teniu dret a demanar una borsa 
per assistir a la trobada. Heu d’enviar un correu 
abans del 25 de març a secretaria-tecnica@accc.cat 
amb les vostres dades personals (nom, adreça postal 
i correu electrònic), així com un  curriculum vitae 
resumit (un paràgraf) en anglès.  

Vista d’una de les sales de conferències de la trobada a 
Lindau (extreta del web oficial de la 59a Trobada de Lindau 
http://www.lindau-nobel.de) 
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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: 

Resum de la llista de l’ACCC 
 
Durant la segona quinzena de febrer, la celebració de l’any 
Darwin ha continuat acaparant bona part dels missatges 
enviats a la llista de distribució. Malgrat tot, un tema que ha 
resultat especialment enèrgic i virulent ha estat la 
controvèrsia sobre si l’aigua de l’aixeta és saludable per a 
la salut humana i les implicacions ètiques i morals sobre el 
fet que investigadors avalin presumptament estudis sense 
haver-los realitzat. La notícia sobre les reaccions 
al·lèrgiques a la vacuna contra el papil·loma humà també 
han trobat el seu espai de debat a la llista de l’ACCC, així 
com la problemàtica sobre l’ineficàcia de la llei antitabac 
espanyola en no aplicar-se en locals de restauració. 
 
A més, la llista també s’ha omplert amb noves troballes 
científiques, com la del projecte europeu ONE-P (Organic 
Nanomaterials for Electronics and Photonics) d’estudi dels 
plàstics electrònics, amb una línia de recerca liderada per 
un equip del CSIC, la descripció d’una nova via de 
regulació de la patogenicitat del bacteri E. coli en infeccions 
urinàries (UB) o una exposició sobre la recerca 
cardiovascular al CSIC-Insitut Català de Ciències 
Cardiovasculars (ICCC). 
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Visita del SciCom al Citilab 
 
El passat 18 de febrer, el grup SciCom va realitzar una 
visita guiada al CitiLab-Cornellà, organitzada per Isabel 
Troytiño. Citilab-Cornellà és un espai destinat a activar i 
impulsar la innovació tecnològica en el si de la societat. 
Citilab pretén erigir-se com un centre d’investigació, 
divulgació i formació de les tecnologies TIC, així com 
un espai generador d’empreses tecnològiques i 
relacionades amb el món de la nova economia (living 
labs, e-learnings, telecentres). El seu patronat està 
format per diverses institucions públiques, universitats  i 
empreses privades. 

Visita a l’ESRF (sincrotró europeu) 
 
El sincrotró europeu de Grenoble oferirà la 
possibilitat a 15 periodistes espanyols de visitar 
les instal·lacions i entrevistar diversos científics 
responsables de diferents línies d’investigació. 
La visita està programada cap a mitjans de juny 
del 2009 i l’ESRF cobrirà les despeses de 
l’estada.  
Les gestions per demanar la borsa s’obriran en 
el termini d’un mes. Properament us 
n’informarem amb més detall. 


