Notícies ACCC
L’ACCC és membre de:

Número 38

16 novembre 2009

World Federation of Science Journalists
European Union of Science Journalists' Associations

CONGRÈS COMCIRED: COMUNICAR CIÈNCIA EN XARXA
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2009 tindrà lloc a l'Auditori del Campus de la
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, el Congrés "Comunicar Ciencia en Red"
(ComCiRed), organitzat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), i
l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), amb la col.laboració de l'Observatori de la
Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF).
ComCiRed pretén ser un punt de trobada entre tots els professionals de la comunicació científica
que estan relacionats amb les xarxes de difusió i divulgació de la ciència i la innovació i donen suport
a la feina en xarxa com a eina del seu treball.A ComCiRed s’hi exposaran els aspectes més
rellevants relacionats amb l'ús de la xarxa com a mitjà de comunicació i gestió de la informació i com
a agent facilitador per constituir, enfortir i optimitzar el treball de xarxes de professionals de la
comunicació i la divulgació científiques.
El primer dia, el programa inclou una sèrie de ponències sobre alguns exemples dels usos de la
xarxa per a gestionar informació i continguts, que faciliten la feina de la divulgació de la ciència, al
mateix temps que enforteixen la capacitat de fer-ho de forma col·lectiva, en xarxa. El segon dia, el
congrès tindrà un caràcter més participatiu, i s'aprofundirà en la descripció de bones pràctiques del
treball en xarxa, entre les xarxes que vertebra la FECYT: la Xarxa d'UCC+i, la Xarxa de Museus de
Ciència i la Xarxa de Coordinadors autonòmics.
Com a exemple de la importància d'Internet com a fòrum dinamitzador d'actuacions i posada en
comú d'opinions i punts de vista, ComCiRed mantindrà un espai virtual de discussió durant el mes de
novembre, en el qual es generaran continguts que podran ser debatuts per les persones inscrites i
que finalment seran incorporats als continguts del programa.
L'assistència al congrès és gratüita i la inscripció es pot fer el formulari disponible al lloc web
www.comcired.es. Les persones interessades a participar en el fòrum, hi podran accedir a través del
mateix web.
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14a Setmana de la Ciència
Del 13 al 24 de novembre tindrà lloc Setmana de la
Ciència 2009, que enguany celebra la seva
catorzena edició. Durant la Setmana de la Ciència,
que és una iniciativa per acostar la ciència a la
societat, es duen a terme centenars d’activitats de
divulgació
científica
(tallers,
exposicions,
conferències, obres...) per tota la geografia
catalana.
La Setmana de la Ciència s’inaugurarà amb les
conferències “L’astronomia que ve”, a càrrec de
Jordi Torra (professor titular del Departament
d'Astronomia i Meteorologia de la UB i membre de
la comissió catalana de l’Any Internacional de
l’Astronomia) i “Evolució de les ciutats: ‘la mirada
Cerdà’ i la metròpoli creativa” a càrrec de
Francesc Muñoz (director de l'Observatori de la
Urbanització de la UAB i membre del Consell
Assessor de l’Any Cerdà), que tindran lloc al
Parlament de Catalunya el dia 13 a les 11h.
El programa de la Setmana també inclou el
lliurament de la segona edició dels premis escolars
Setmana de la Ciència, que tindrà lloc el proper 24
de novembre en un acte presidit per Tomàs Molina,
cap dels serveis de meteorologia de TV3. .
Podeu trobar totes les activitats en el web
http://www.setmanaciencia.cat/setci09/default.html

L’ACCC també participa
Setmana de la Ciència

en

la

Durant la Setmana de la Ciència, es podrà
veure com es preparen alguns dels plats
que cuinava Emma Darwin —i també tastarlos—, gràcies a la iniciativa de Mercè
Piqueras, presidenta de l’ACCC. El taller
serà impartit per Montse Illán (Dept. Nutrició
i Bromatologia, UB) i Imma Palma (CESNIDUB), el proper 19 de noviembre a les 10.15
(primera sessió) i 12.00 (segona sessió) al
Mercat de les Corts (Travessera de les
Corts,
215).
Organitzen:
Associació
Catalana de Comunicació Científica i el
Consell per a la Igualtat de la Dona del
districte de Les Corts.

Premi per al programa “Einstein a la Platja”
El programa de divulgació científica Einstein a la Platja, de
Barcelona Televisió, ha estat guardonat amb el Premi
Periodístic de la Fundació Víctor Grífols i Lucas 2009 pel
programa “Adéu als gens omnipotents”, sobre l’evolució de
la genètica i l’expressió gènica. Michele Catanzaro,
membre de la junta de l’ACCC, és col·laborador del
programa, que dirigeix Lluís Reales, soci de l’ACCC
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VI Premi Joan Oró a la divulgació de la
recerca científica
Us recordem que el dilluns 30 de novembre acaba el termini
per presentar els treballs originals, tant en la versió
tradicional escrita com en la de l’àmbit de les TIC i de les
noves tecnologies, que és la novetat d’enguany. Des de
l’ACCC, animem els joves investigadors a presentar
projectes i participar en la nova edició del premi.
Podeu trobar les bases del premi al web de l’ACCC:
http://www.acccnet.net/index/pg.41.470.html

Resum de la llista de distribució
Agitació seria la paraula correcta per descriure el tarannà i el dia a dia de la llista de distribució
durant les darreres setmanes, en què diversos temes han estat debatuts intensament. El debat
sobre la vacunació contra la grip A, encara que no ha estat el més polèmic, sí que és recurrent i de
tant en tant recupera protagonisme. El vídeo, disponible a Internet, “Campanas por la gripe A”, de la
monja benedictina i doctora en medicina Teresa Forcades, ha creat molta expectació i controvèrsia
a causa de les declaracions de Forcades contràries a la vacunació contra la grip A i les insinuacions
que fa sobre el possible inici de la pandèmia causat per l’alliberament del virus per part d’alguna
indústria farmacèutica. Un altre debat —també recurrent a la llista— ha estat el de la mala qualitat
d’algunes traduccions científiques. De totes maneres, els debats més intensos ha estat, per una
banda, sobre la publicació dels llibres digitals per a l’escola i, per l’altra, sobre alguns aspectes
pseudocientífiques de la medicina com ara l’homeopatia o el feng shui. En el cas dels llibres
electrònics, el debat ha abastat des d'aspectes merament educatius fins a d’altres polítics i socials. El
debat sobre el feng shui i homeopatia sorgí arran de la publicació en un diari d’una notícia a doble
pàgina sobre la creació d’un màster en Bioconstrucció en una universitat catalana."

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:
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