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Assemblea de l’EUSJA 2009
El proppassat 14 de març va tenir lloc a Trieste
(Itàlia), l’Asemblea 2009 de l’European Union of
Science Journalists’ Associations (ESUJA), en la
qual van participar representants de la major part
de les 27 associacions membres. Enguany,
l’EUSJA seguirà promovent els study trips per
conèixer la recerca que es fa a Europa i
participarà en el Congrés Mundial de Periodisme
Científic (WCSJ) amb una sessió que continuarà
desenvolupant el tema tractat a l’ESOF 2008 de
Barcelona: l’ètica en el periodisme científic. Es va
tractar el problema de països petits que no tenen
cap associació de periodistes científics i no poden
estar representats a l’EUSJA. És un tema que
caldrà considerar en el futur perquè qualsevol
periodista científic europeu pugui tenir el seu
aixopluc a l’EUSJA. Després de l’Assemblea, la
Junta de l’EUSJA va informar de la decisió presa
sobre les 10 beques per a la inscripció al WCSJ;
una de les persones becades és Raül Toran, soci
i actualment secretari de l’ACCC.
La Unió de Periodistes Científics Italians
(UGIS) va organitzar algunes visites a diversos
centre de recerca d’aquella ciutat. El centre
Internacional
d’Enginyeria
Genètica
i
Biotecnologia (ICGEB) combina la recerca amb la
cooperació internacional; compta amb 17 grups
de recerca i més de 200 investigadors i
investigadores de més de 30 països que hi fan
recerca en diversos camps de la biomedicina; la
seu triestina de l’Institut Nacional de Física
Nuclear, on es duu a terme recerca bàsica i
aplicada en física subnuclear, nuclear i
d’astropartícules, i promou la transferència
tecnològica i de coneixement a àmbits com la
medicina, els bens culturals i l’ambient. Altres
centres visitats van ser l’Institut Italià
d’Oceanografia i de Geofísica Experimental
(OGS), que té els seus orígens en l’Escola
d’Astronomia i Navegació fundada el segle XVIII
pels jesuïtes a petició de l’emperadriu Maria
Teresa d’Àustria. Actualment, a més dels estudis i
recerca geofísics, és un centre destacat en
recerca de biologia i biotecnologia marines.

Piqueras.

XVI Assemblea General Ordinària
El passat 10 de març, va tenir lloc la XVI Assemblea
General Ordinària de l’ACCC a la seu del Col·legi de
Periodistes. A l’acte, hi van assistir 15 persones,
entre els quals hi havia membres de la junta i socis.
La presidenta, Mercè Piqueras, va començar l’acte
agraint l’assistència a tothom. Acte seguit, el
secretari, Raül Toran, féu un repàs de les activitats
organtizades o amb participació de l’ACCC durant
l’any 2008. Destacà també l’increment sostingut de
socis que ha tingut l’ACCC durant el 2008, fruit dels
avantatges que brinda la pertinença a l’ACCC i, a la
vegada, a l’European Union of Science Journalists’
Associations (EUSJA) i la World Federation of
Science Journalists (WFSJ). La tresorera, Mercè
Fernández, presentà el balanç financer de l’any 2008
i la previsió de despeses i ingressos per a l’any 2009.
L’Assemblea va decidir que les quotes dels socis i de
les entitats col·laborades es mantinguin estables,
donada l’actual conjuntura econòmica. Això no
impedeix que, des de l’ACCC, es prevegi continuar
creixent i superar el llindar dels 140 associats a finals
del 2009. La darrera intervenció de la mesa fou la de
la presidenta, que detallà més acuradament algunes
de les activitats realitzades i les projectades per al
2009.
Durant el torn de preguntes, es van fer diversos
comentaris sobre temes d’economia i futures
activitats de l’ACCC. A més, Michele Catanzaro,
vocal de l’ACCC per temes web, va explicar els
canvis que estava duent a terme al web de l’ACCC,
així com la creació de la mediateca per penjar-hi els
recursos digitals com vídeos, llibres electrònics, etc.
Finalment, l’acte fou clausurat a les 13h 20 amb un
refrigeri.
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Qui som a l’ACCC?
En la passada Junta de l’ACCC, es va plantejar la iniciativa de fer una estadística general sobre els
membres de l’ACCC: àrea professional (científics, comunicadors, periodistes...), edat, formació, etc.
Us presentem una primera figura, on podreu veure l’evolució històrica del nombre de socis i sòcies
dividits per gèneres, des que va crear-se l’ACCC fins a l’actualitat. A la figura podem constatar un
parell de tendències molt interessants. En primer lloc, es pot veure que la desproporció entre socis i
sòcies durant la dècada de 1990 s’ha anat reduint amb el temps, de manera que a 2008, la
diferència era ja mínima.
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Aquesta situació s’explica pel
nombre major d’alta de dones
a partir de l’any 1999-2000. El
2008, les altes de sòcies van
suposar gairebé el doble de la
de socis. En segon terme, es
pot veure com el nombre de
socis ha anat augmentant
paulatinament des del 2005.
Les dades del 2009 corresponents als 3 primers mesos
ens fan pensar que aquest
augment
del
nombre
d’associats
pot
continuar
augmentant amb bon ritme
com a mostra de la vitalitat de
l’ACCC.

eficiència

El proper 31 de març tindrà lloc a
l’Auditori AXA el V Seminari
Tècnica de Ciment Català, entitat
col·laboradora
de
l’ACCC.
Aquesta nova edició se centrarà
en l’eficiència energètica, un tema
clau i molt actual sobre el model
de país a vertebrar, sobretot en el
cas d’Espanya, que té una alta
dependència
energètica
de
l’exterior.
Podeu
trobar
el
programa
i
el
formulari
d’inscripció al web
http://www.ciment-catala.org

6è Congrés Mundial de Periodistes
Científics
Us recordem que el termini per a gaudir
de la quota reduïda d’inscripció en la 6a
Conferència Mundial de Periodistes
Cien-tífics, que tindrà lloc a Londres del
28 de juny al 3 de juliol, finalitza el 31 de
març. Podeu fer les vostres reserves
online
en
el
web
http://www.wcsj2009.org/delegates.php

Nous socis
L’ACCC vol donar
la benvinguda als
nous socis del
mes de març:
Jaume
Vilalta,
Concepció Roca i
Ana de la Osa.
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Viu la Ciència! al Saló de l’Ensenyament
Des del 18 al 22 de març, l’alumnat que va assistir al Saló
de l’Ensenyament va poder gaudir de “Viu la Ciència! Espai
Ciència i Tecnologia”, un nou espai de divulgació de la
ciència, organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i
la Innovació (FCRI) i Fira de Barcelona. L’espai, que pretén
incentivar en el jovent l’interès per la ciència, ha comptat
amb la participació de 14 universitats, centres de recerca i
associacions catalanes de l’àmbit científic.
El que primer atrau l’atenció a qui entri en el recinte de Viu
la Ciència! és la clara aposta per una comunicació visual,
pràctica i directa de la ciència. Només entrar, ens sentim ja
intrigats per la presència d’un xassís de SEAT León, un
cotxe de competició i un prototip de reactor calomètric en
continu. Però, a mesura que ens endinsem en l’espai,
descobrim noves meravelles, com un braç robòtic que Un dels estands on els alumnes podien comprovar
simula el procés de muntatge d’una peça, robots fets a com funciona la realitat virtual. Fotografia de. F.
partir de peces de LEGO o gaudir d’una experiència de Estebranz.
realitat virtual. Aquest és l’esperit que vertebra l’espai:
presentar directament la ciència al jovent i fent-los partícips d’experiments i demostracions. En algun
moment es té l’agradable sensació d’haver retrocedit en el temps i trobar-se antigues exposicions
universals, on cada país mostrava al món els seus avenços tecnològics i la gent hi assistia
meravellada per les descobertes científiques. L’espai ha complert amb escreix el seu objectiu
d’apropar la ciència als joves i despertar-los la motivació per estudiar alguna carrera científica.

Resum de la llista de correu
La darrera quinzena, el debat a la llista de distribució ha estat menor i ha deixat pas, en gran mesura, a
notícies de recerca i projectes científics. De totes maneres, podem destacar l’interés que alguns llistaires
han mostrat per l’obra “La selección natural y el apoyo mutuo”, de Piotr Kropotkin, i la teoria de
l’evolució. També s’ha recollit la proposta de dotar el web de l’ACCC amb un conjunt de recursos
bibliogràfics en forma de llibres electrònics. A més, el debat sobre l’aigua de l’aixeta i les implicacions
morals i científiques dels investigadors que donaven suport a l’estudi ha donat les últimes cuetades a la
llista de distribució. D’altra banda, gràcies a les notícies enviades a la llista durant la darrera quinzena,
ens hem pogut assabentar que la UB col·labora amb el nou centre Art Santa Mònica; com pot afectar al
clima europeu el corrent oceànic d’Agulhas (un estudi derivat d’una tesi realitzada a l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambiental de la UAB); l’efecte de les pluges sobre la concentració de pol·len de pi i de xiprer;
les activitats realitzades al Centre de Regulació Genòmica durant la celebració de la Setmana Mundial
del Cervell; el nou mètode per millorar la detecció d’anomalies en el cervell relacionades amb el Trastorn
per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) o els avenços en el coneixement de l’Univers gràcies al
desenvolupament del codi cosmològic MASCLET per part de científics de la UV
Us recordem que si voleu subscriure-us a la llista de distribució de l’ACCC: http://groups.yahoo.com/group/acccnet
ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC:

