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Manifest de la Junta de l’ACCC en relació a la informació sobre els
transgènics
Arran del debat generat a la llista de distribució de l’ACCC sobre la informació i tractament en els
mitjans de comunicació en relació als transgènics (vegeu “Resum de la llista ACCC” en aquest bulletí),
la Junta de l’ACCC va emetre el següent Manifest:”):
El debat sobre els transgènics a la nostra societat és un dels més difícils de portar al terreny del
diàleg, més enllà de les postures del tot enfrontades . No és només un tema científic, sinó que també
inclou aspectes socioeconòmics i polítics fonamentals. La simplificació que es fa sovint afavoreix una
presa de posició simple, a favor o en contra.
El nostre interès és difondre, per una banda, dades contrastades pel mètode científic per tal de lluitar
contra la manipulació i la ignorància. Per una altra, ens agradaria promoure un debat on es tinguessin
en compte els diferents punts de vista, incorporant-hi tan els fets científics com els aspectes
socioeconòmics que generen aquests productes.
La millor manera de formar-se una opinió és tenint a l'abast informació ben documentada i
contrastada. Així doncs, animem els científics que desmenteixin amb arguments les dades que
considerin falses quan les vegin publicades als mitjans, adreçant-se als mateixos mitjans i a aquesta
llista, que vol ser un espai obert al diàleg i dedicat a la comunicació científica.
Considerant, a més, que aquest és un tema que arribarà al debat parlamentari, ens sembla prou
important centralitzar la informació creant un apartat dins del web de l'ACCC. També seria desitjable
celebrar una jornada o debat presencial promogut per l'ACCC amb persones disposades a aquest
diàleg per donar encara més visibilitat als arguments i les dades recollides. Per ambdues coses
demanen la col·laboració dels membres de la llista, sempre amb la premissa d'aportar dades i de no
tancar-se al diàleg.

Un soci de l’ACCC obté una beca per
assistir al Congrés Mundial de Periodisme
Científic (WCSJ)
La World Federation of Science Journalists
(WFSJ) ha concedit a Michele Catanzaro, soci i
vocal de la Junta de l’ACCC, una beca per
participar al 6è Congrés Mundial de Periodisme
Científics (6th World Conference of Science
Journalism, WCSJ), que se celebrarà del 30 de
juny al 2 de juliol 2009 a Londres. La beca
cobreix la inscripció i les despeses de viatge i
allotjament. És una de les beques disponibles
per a membres de les associacions integrades
a la WFSJ.

Horaris del 6è Congrés Mundial de
Periodisme Científic
El comitè organitzador del 6è Congrés Mundial
de Periodisme Científic, que tindrà lloc del 30 de
juny al 4 de juliol a Londres, ha fet públic un
horari provisional –encara susceptible a canvisde les conferències i actes. Podeu consultar-lo a:
http://tinyurl.com/cywoe2
Nous socis
L’ACCC vol donar la benvinguda als nous socis
del mes d’abril: Ana Belén Martínez i Sara
García González.
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Reunió del GIA amb el Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya
El passat febrer, membres del Grup d’Informació Ambiental (GIA) de l’ACCC es van reunir amb
representants del Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya per analitzar la situació del sector i
l’impacte del temporal que assolà Catalunya a finals de gener. A la reunió, de la qual varen sorgir
diversos articles en diaris catalans, es va analitzar la situació crítica que travessa el sector silvícola
català. Les intenses ventades hivernals van causar una forta caiguda d’arbres, cosa que ha fet
augmentar la disponibilitat de fusta als boscos catalans. El que podria semblar una gran oportunitat
de negoci ha esdevingut, però, l’estocada mortal a un sector, el de la recollida de fusta, que
agonitzava al compàs de la crisi econòmica. L’explosió de la famosa bombolla immobiliària
espanyola ha comportat una dràstica davallada de la demanda de materials per a la construcció,
entre els quals es troba la fusta. A més, la inundació del mercat intern espanyol de fusta
subvencionada procedent de França ha esfondrat el negoci. L’origen d’aquesta situació s’ha de
cercar en el suport econòmic que el govern francès, amb l’aprovació d’un paquet d’ajudes valorades
en 1000 milions d’euros, ha donat al sector silvícola gal. Així, la fusta francesa, amb un preu inferior
al del mercat, és més competitiva. Tot plegat, ha comportat que s’acumuli una gran quantitat de fusta
als boscos catalans que, segons el Col·legi d’Enginyers de Forests de Catalunya, comporta un
augment del risc d’incendi.

Resum de la llista de l’ACCC
Diversos temes han aflorat a la llista de distribució durant aquest mes, encara que, si se n’ha
de destacar un, aquest és, sens dubte, el debat encès sobre els transgènics. El punt de partida
del debat és una entrevista de “La contra” de La Vanguardia a un suposat expert comunitari
sobre transgènics, molt criticada pels llistaires per la falta de veracitat o informació de
l’entrevistat. El debat ha estat tan intens que ha motivat el comunicat de la Junta que incia
aquest Butlletí. Altres temes, però, també han rebut l’atenció dels llistaires, com el centenari de
la biòloga italiana Rita Levi Montalcini, els possibles significats de les sigles ACCA i d’ACCC,
desfermant la imaginació dels llistaire.
D’altra banda, les institucions i centres de recerca han continuat apostant per la llista per
difondre les seves línies d’investigació i accions. Entre les notícies aparegudes destaquen la
restauració de la taula periòdica de l’antiga aula Garcia Barnús de la UB; l’informe sobre la
percepció del canvi climàtic (OCC-UPF); el desenvolupament d’un nou mètode per fabricar
medis d'enregistrament magnètic d'alta densitat (UAB); la constatació que l’allargament de
l’estiu marí provoca episodis de mort en massa d’invertebrats bentònics del Mediterrani (CSIC)
o la col·laboració de la Universitat de València en un projecte que ha permès descobrir raigs
gamma emesos per forats negres.

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:

