Notícies ACCC
L’ACCC és membre de:

Número 41

22 abril 2010

World Federation of Science Journalists
European Union of Science Journalists' Associations
Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes

Congrés «Comunicación Social de la ciencia»
Del 10 al 12 del passat mes de març, es va celebrar a Pamplona el V Congrés «Comunicación Social de
la Ciencia», que enguany comptava amb el lema «Una nueva cultura». Celebrant el 400è aniversari de
la publicació del revolucionari text de Galileo «Noticiero sideral», dirigit més al públic que a la comunitat
científica, i trenta anys després que l’astrònom Carl Sagan transformés la televisió en un espai per la
divulgació científica amb la sèrie «Cosmos», aquest congrés va tractar sobre els nous reptes als quals fa
front la comunicació científica del segle XXI.
Aquest congrés, al qual van assistir-hi socis i membres de la junta de l’ACCC, va ser organitzat per
Javier Armentia, director del Planetari de Pamplona i reconegut divulgador científic. Entre els diferents
actes, es va representar l’obra de teatre còsmic «El Honor perdido de Henrrietta Leavitt», de Carmen del
Puerto, directora del Museu de la Ciència i el Cosmos de Tenerife. També van realitzar tallers de periodisme i es va debatre el paper de la ciència i de la comunicació científica en una societat global i tecnificada.

Curs «Comunicadors per al desenvolupament sostenible»
El Centre UNESCO de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya organitzen entre el 3 de maig i el 14 de juliol el curs de formació «Comunicadors per
al desenvolupament sostenible», basat en el desenvolupament del contingut de la proposta formativa
«Media as Partners in Education for Sustainable Development», elaborada el 2008 per la UNESCO i la
Thomson Foundation, i l'adaptació i ampliació d'alguns dels temes d'acord amb el context català.
El curs té una modalitat semipresencial basada en una metodologia pràctica i participativa, que tant a la
part presencial com a la no presencial es concreta en l’estudi de casos i l’intercanvi d'experiències i treballs compartits, mitjançant els fòrums de participació i el treball a l'aula. Hi haurà una plataforma virtual
de formació mitjançant la qual es podrà desenvolupar la part no presencial del curs.
El curs presencial, de 75 hores, s'impartirà en horari de 18h a 21h un dia per setmana —normalment
dimecres— a la seu del centre UNESCO de Catalunya (c/Nàpols, 346 1r). El preu estàndard serà de 250
euros, però els socis de l'ACCC gaudiran d'un descompte del 25%. El termini d’inscripció acaba el 26
d’abril.
Més información a http://www.unescocat.org./ct/curscomunic/index.html
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L’ACCC s’associa a la FOCIR
El proppassat mes de març, l’Assemblea anual
de la Federació d'Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR), va
aprovar per unanimitat l’ingrés de l’ACCC en
aquella Federació.
La FOCIR es va fundar el 1995 com a fruit de la
concertació de diferents associacions catalanes
interessades en el foment de la seva pròpia
presència internacional i de la de Catalunya. La
Federació és un punt d’informació i de serveis a
les entitats catalanes per potenciar la seva
presència i activitat internacionals, i és també un
centre d’estudis sobre la diplomàcia pública i la
paradiplomàcia.
Entre els seus objectius, els més importants són
estimular i proporcionar recursos a la participació
de les entitats catalanes a l'escenari internacional; donar suport i estudiar la contribució del teixit
associatiu català a les relacions exteriors de
Catalunya (paradiplomàcia) i a l'agenda global; i
ser una plataforma referent en el camp de la
internacionalització del teixit associatiu català,
promovent una ciutadania amb dimensió global.
Esperem que amb aquesta adhesió, l’ACCC
afirmi i reforci la seva presencia internacional.
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afirmi i reforci la seva presencia internacional.

Visita guiada a l’exposició
«Ets
únic?
Biometria:
interactua i descobreix la
teva identitat»
L’ACCC va organitzar una visita guiada a
l’exposició «Ets únic? Biometria: interactua i descobreix la teva identitat» (C/Font 25, Sabadell)
per als seus socis i llistaires. Va tenir lloc el
dissabte 17 d’abril sota la guia d’Isabel Gómez.
També ens va acompanyar durant la visita en
Marc Serrano, Responsable de Comunicació de
Caixa Sabadell. Aquest event ha comptat amb
l’assessament científic de Francesc Serratosa,
professor de biometria de la Universitat Rovira i
Virgili i expert en sistemes sensorials aplicats a la
indústria.
Aquesta exposició, organitzada per Caixa Sabadell, es centra en la tecnologia biomètrica: les
tècniques digitals que utilitza, les aplicacions que
proposa, els temes polítics i ètics que provoca,
etc. A través dels dispositius biomètrics
interactius i lúdics, el visitant interacciona per tal
de formar-se la seva opinió sobre la biometria.
Les persones invidents tenen la possibilitat de
seguir l'exposició mitjançant la lectura en Braille.
Més informació a www.etsunic.cat
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I Premi Internacional de
Periodisme Ambiental «Casa
Mediterráneo»
Casa Mediterráneo va obrir el passat dijous 8 d’abril
la convocatòria de la primera edició del Premi Internacional
de
Periodisme
Ambiental
«Casa
Mediterráneo». Amb aquest guardó, aquesta
Institució vol reconèixer públicament l’esforç dels
professionals de la informació en la difusió dels
valors mediambientals de la conca del Mediterrani i
la conscienciació social sobre la necessitat de preservar-los i avançar cap a la sostenibilitat en la regió.
El premi, dotat amb 18.000 euros, està avalat per
l’Asociación de Periodistas de Información Ambiental
(APIA) i l’Asociación Española de Comunicación
Científica (AECC). Amb caràcter internacional, la
convocatòria està oberta a la participació de persones que hagin realitzat treballs en qualsevol gènere
periodístic, publicats durant l’any 2009 en mitjans de
comunicació impresos, digitals i audiovisuals de
qualsevol país del món, encara que els presentats en
una llengua diferent del castellà, francès o anglès
hauran d’aportar-ne una traducció. La data límit per a
la presentació de treballs és el pròxim 7 de maig a
les 14:00 h, horari peninsular. El jurat estarà presidit
per càrrecs del Ministeri d’Afers Exteriors. Per a obtenir més informació, escriviu al correu-e:
premiocasa mediterraneo@divulga.es

Activitat a la llista de correu
i Twitter
La llista de distribució de l’ACCC continua en plena
activitat. Actualment, hi ha 633 adreces i es distribueixen uns 150 missatges cada mes. Al
Facebook, l’ACCC té uns 190 seguidors i al Twitter
uns 90. Aprofitem aquest butlletí per recordar-vos
les URLs de l’ACCC a ambdues plataformes:
Facebook (http://www.facebook.com/acomunicacio
cientifica) i Twitter (http://twitter.com/ACCCrapid).
Els temes que han generat més debat en el darrer
mes han estat la majoria d’edat del programa «El
Medi Ambient» que dirigeix Xavier Duràn, soci de
l’ACCC, i el del cervell i els records.

Benvinguda als nous socis
Donem la benvinguda als nous socis, Alex
Noheda García, Jordi Morató Bullido, Octavi
Planells Carvajal i Sergio Villanueva Baselga.

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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