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ACTE D’INICI D’ANY 2010 I LLIURAMENT DEL PREMI JOAN ORÓ
El 22 de gener, l'ACCC va organitzar l'acte d'inici d'any,
amb el lliurament del VI Premi Joan Oró i la Jornada per a
periodistes i estudiants de periodisme “Post-Copenhaguen:
I ara què?”.
Lliurament del Premi Joan Oró
Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC, i Salvador Maturana,
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
entitat que dóna suport al premi, van lliurar el VI Premi
Joan Oró per a la divulgació de la recerca científica. Núria
Comes i Beltran, amb l’article “El nostre petit gra de sorra”,
i Eduard Motos, pel video “La responsabilitat ecològica de
la publicitat” en modalitat multimèdia, van ser els
guanyadors del primer premi. Rogelio Nazar, autor de “Què
*** és la lingüística?”, Jordi Paps, amb l’article “El jardiner
evolutiu” i Catalina Tobón Gómez, autora de “Doctor, em fa
mal el pit!” van rebre sengles accèssits dins la modalitat
d’article. A criteri del jurat, no va lliurar-se cap accèsit per
a la modalitat multimèdia.
Jornada per a Periodistes i estudiants de
periodisme, “Post-Coppenhaguen (COP15): I ara
què?”
La jornada “Post-Copenhaguen (COP15): I ara què?”,
organitzada per l’ACCC i l’entitat Ecoserveis, tenia per
objectiu complementar la sessió “Camí a Copenhaguen:
Com informar del tema climàtic amb rigor”, celebrada el 4
de desembre de 2009, i centrada en la cimera sobre el
canvi climàtic que tindria lloc a Copenhaguen del 7 al 18
de desembre.
La cobertura mediàtica de la cimera i els punts de
conflicte en la negociació dels acords van ser l’eix de la
jornada, que va moderar Mercè Piqueras, i en la qual van
participar Josep Puig, director de projectes d'Ecoserveis i
president de la secció espanyola d'EUROSOLAR, i els
assistent a la COP15 Josep Garriga, expert en canvi
climàtic; Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i
Clima, i Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia que
va cobrir la informació des de Copenhaguen.
Segons J. Garriga, el document final de la reunió «té
punts que no és que siguin xocants: el que xoca es alló

Ponents de la Jornada “Post-Copenhaguen (COP15): I ara
què?”. D’esquerra a dreta: Josep Puig, Josep Garriga, Elvira
Carles, Antonio Cerrillo i Mercè Piqueras (Foto: Isa Troytiño)

que el document no té», i en va destacar la manca de
declaració d’intencions. Els ponents van remarcar que,
en aquesta ocasió, sí que va haver-hi un acord polític, un
acord de continuació amb assignació d'equips de treball
per línies d'acció. El països rics haurien d’aportar, en una
primera fase, 30.000 milions de dólars i més endavant
100.000 milions de dólars. També es va assolir el
compromís de cedir capital als països subdesenvolupats i
va acordar-se l’agenda per les properes cimeres: Mèxic el
2010, Sudàfrica el 2011 i Qatar el 2012. Cada país hauria
de lliurar abans del 10 de febrer un acord d'adhesió amb
dos
annexos amb accions concretes, proposta de
finançament i pla d'acció que seguirien. A la Jornada
també va plantejar-se si aquestes cimeres són els fòrums
més indicats per abordar aquesta problemàtica. Segons
E. Carles, que va criticar les dificultats per assistir a la
cimera, “les empreses tenen un paper molt important en
temes de transferència de tecnologia i transformació. La
decisió, és dels empresaris del sector del medi ambient».
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XVII ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I ELECCIONS DE L’ACCC 2010
El 10 de febrer va tenir lloc la XVII Assemblea General de socis de l'ACCC i les eleccions per a la renovació de la
Junta. Les eleccions les va guanyar l’única candidatura presentada, presidida per Mercè Piqueras, amb Cristina Ribas
com a vicepresidenta, Raul Toran com a secretari, Mercè Fernández com a tresorera i Rosa Martínez, Claudi Mans,
Michele Catanzaro, Jordi Mazon i José Luis Gallego com a vocals. A l'Assemblea també es va debatre com optimitzar la
tasca de l'ACCC i com donar més protagonisme i projecció a la participació activa dels socis mitjançant projectes.

ACTIVITAT DE LA LLISTA DE CORREU ELECTRÒNIC DE L’ACCC
Durant el 2010, s'han enviat 324 missatges a la llista de
l'ACCC. El tema més debatut va ser el de les bones
pràctiques periodístiques, un debat generat al voltant
del missatge “Avances médicos con intereses ocultos”,
que es referia a l'article del mateix títol publicat per la
defensora del lector d’El País, Milagros Pérez Oliva en
resposta a una queixa d’un lector per la notícia "El dolor
como quinto signo vital" de la periodista Mayka Sánchez
del suplement “Salud” d'“El País. Els llistaires van
participar activament en el debat sobre la difusió de la
informació biomèdica, les fonts i els interessos
comercials que poden posar en dubte la fiabilitat i la
qualitat de la informació que es vol transmetre. Dies
després, també va comentar-se un altre article de la
mateixa periodista que semblava recollir continguts de
la plataforma SINC - que actua com a agència de
notícies - sense citar les fonts. Aquests debats van
arribar a l'Assemblea General de Socis de l'ACCC, en

què es va plantejar si l’ACCC hauria de posicionar-se,
recollir i publicar un manual de bones pràctiques de
comunicació científica, i estudiar amb més detall les
condicions dels periodistes per detectar quin és el
context de risc d'una mala praxi periodística i assolir un
compromís amb els companys de la comunicació
científica davant de situacions com les esmentades.
Entre la resta de continguts de la llista de distribució de
correu electrònic de l'ACCC s'incloïen ofertes de feina,
agenda d'activitats científico-lúdiques, notícies dels
gabinets de comunicació de centres tecnològics i de
recerca, informació sobre actualitzacions de portals web,
premis i programacions de programes de ciència.
Per poder participar a la llista, podeu inscriure-us-hi
enviant un correu-e a
acccnetsubscribe@yahoogroups.com.

EXPOSICIÓ: 16 CIENTÍFIQUES CATALANES
El 23 de febrer, s’inaugurà, al Centre Cultural de les Corts , de
Barcelona, l’exposició “16 Científiques Catalanes”. El principal
objectiu d’aquest projecte, és apropar la figura de la científica a
la societat, trencant certs tòpics com ara el fet que els
professionals que es dediquen a la recerca solen ser
majoritàriament homes.
L’exposició es basa en el perfil de 16 científiques que treballen
en universitats, centres de recerca i empreses a Catalunya, i ha
estat organitzada per l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) a través d’un ajut del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya.
Entre les científiques que hi apareixen es compta amb
investigadores del CISC (la investigadora biomèdica Lina
Badimon, l’oceanògrafa Marta Estrada, la física Teresa Puig, la
Algunes de les protagonistes de l’exposició amb els seus
química Conxita Solans i l’arqueòloga Assumpció Vila), de la organitzadors.
Universitat de Barcelona (la matemàtica Pilar Bayer, la
paleoclimatòloga Isabel Cacho i l’astrònoma Carme Jordi), de
la Universitat Autònoma de Barcelona (l’antropòloga Adriana
Kaplan), de la Universitat de Girona (la química computacional Sílvia Simon) i d’altres centres de recerca com el
Centre de Regulació Genòmica (amb la neurobiòloga Mara Dierssen), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (amb
l’arquèologa Marta Prevosti), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (amb la bioenginyera Alícia Casals) i el Centre
de Medicina Regenerativa de Barcelona (amb la biòloga Anna Veiga). També hi participen dues investigadores de
l’àmbit privat, són la biòloga especialista en microbiologia cervesera, Marta Orive, de Mahou-San Miguel, i la física
Lourdes Vega, directora de MATGAS.
Podreu visitar l'exposició fins al 10 de març.
Trobareu més informació al bloc de l'exposició: http://www.16cientifiquescatalanes.blogspot.com/
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