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Yoon Chung, de Corea, visita 
l’ACCC 
 
Yoon Chung, president de la Fundació Coreana 
per a la Promoció de la Ciència y la Creativitat 
(Korea Foundation for the Advancement of Science 
and Creativity, KOFAC), va fer una visita oficial a 

Barcelona els proppassats 27 i 28 de maig  per 
reunir-se amb diferents entitats vinculades amb el 
desenvolupament científic. Dins d’aquesta visita, 
va fer una conferència en el marc del Màster en 
Comunicació Científica i Ambiental de l’IDEC-UPF 
titulada “The Development of Science & Techno-
logy and Science Communication in Korea”. 
 
El matí del dia 28, acompanyat de la presidenta i la 
vicepresidenta de l’ACCC, va visitar l’Institut 
d’Estudis Catalans, on va ser rebut per Ricard 
Guerrero, secretari científic d’aquella entitat. A 
continuació va reunir-se, en el Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, amb periodistes, estudiants i 
socis de l’ACCC. En aquest col·loqui va explicar 
quines són les estratègies de Corea per a aconse-
guir un elevat desenvolupament tecnològic i pro-
mocionar la cultura científica entre el jovent.  
 

El director de la KOFAC, el Dr. Yoon 
Chung es va trobar amb l’ACCC el prop-
passat 28 de maig. Foto amb llicència 

Creative Commons: http://www.kofac.or.kr 

Subvenció a la promoció i 
projecció internacional de 
l’ACCC 
 

A finals de maig es va fer pública la resolució final 
dels ajuts per a la promoció de la cultura científica 
de la convocatòria 2010 de la Fundación Española 
para la Ciencia i la Tecnología (FECYT). L’ACCC 
hi havia presentat dos projectes, que han estat 
aprovats. 
 
El primer projecte és una exposició titulada “Això 
que investigues, per a què serveix?”, amb la qual 
es vol explicar l'impacte que té en la vida quotidi-
ana la recerca en disciplines científiques poc cone-
gudes, i com es relacionen amb altres àrees del 
coneixement. 
 
El segon projecte consisteix en la creació de la 
Unitat de Cultura Científica (UCC) de l’ACCC, que 
facilitarà la realització de més activitats Aquest 
projecte ha fet possible establir un conveni amb 
l’Observatori de la Comunicació Científica de la 
Universitat Pompeu Fabra per tal que una estudi-
ant del Màster faci pràctiques com a responsable 
de comunicació a l’ACCC. Així, doncs, el mes de 
juliol i de setembre a febrer 2011 l’ACCC comptarà 
amb el reforç de Laura Chaparro, periodista per la 
Universidad Carlos III de Madrid i amb experiència 
en premsa escrita i radio, abans de decantar-se pel 
periodisme científic.  
 

Concessió de les subvencions 
de la FECYT 
 

L’ACCC ha rebut un ajut del Departament d’Afers 
Exteriors per a la promoció de la seva presència 
internacional en l’àmbit europeu (EUSJA) i 
mundial (WFSJ). La subvenció permet cobrir bona 
part de les despeses d’afiliació a aquestes entitats 
i l’assistència a l’Assemblea de l’EUSJA.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proppassat 4 de juny, l’exposició “16 Científi-

ques Catalanes” va ser inaugurada a la Sala de 

Graus de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Tècnica (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV) de Tarragona. 

La presencia en aquesta institució de l’exposició 

itinerant de l’ACCC s’emmarca dins de les acti-

vitats de l’Any de les Dones i les Ciències orga-

nitzat per l’Observatori de la Igualtat de la URV. 

L’acte inaugural va estar presidit pel degà de la 

Facultat de Química de la URV, Joan Igual Ripo-

llès, i la directora de l’Observatori de la Igualtat 

de la URV, Inma Pastor, i va comptar amb la po-

nència inaugural de Lourdes Vega, directora de 

MATGAS, centrada en la seva experiència com a 

dona científica. 

L’exposició podrà ser visitada del 7 de juny al 12 

de juliol de 9h a 18h. Més informació: 

http://tinyurl.com/33v49n3 
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Beques de l’ACCC per 
assitir a l’ESOF2010 de Torí 

L’ACCC, dins el marc de celebració del seu XX 
aniversari,  va decidir convocar quatre beques de 
500 euros per als socis i sòcies per assistir a 
l’ESOF2010) (European Science Open Forum) 
que se celebrarà a Torí (Itàlia) del 2 al 7 de juliol. 
L’ESOF és la reunió científica biennal més impor-
tant d’Europa. En aquesta trobada, investigadors, 
joves investigadors, empresaris, emprenedors i 
innovadors, responsables polítics, líders de cièn-
cia i tecnologia i públic en general d’arreu el món 
es reuniran per parlar dels nous descobriments i 
trobades científiques i per debatre la direcció que 
està prenent la investigació en les ciències, les 
humanitats i ciències socials. 
 
Els guardonats amb els ajuts de l’ACCC hauran 
d’escriure un reportatge o fer-ne un reportatge 
fotografic o en vídeo sobre els aspectes de més 
interès científic del congrés. Aquests materials 
divulgatius seran difosos pels mitjans propis de 
l’ACCC, com ara el butlletí, el web o les xarxes 
socials (Facebook, Twitter i la llista de distribució).  
Finalment, després del procés de selecció, els 
socis a qui han estat adjudicades les beques són 
Pau Senra i Elisabetta Broglio.  
 

La Dra. Lourdes Vega va inaugurar l’exposició amb una 
ponència sobre la seva vida com dona científica. Fotògraf: 

Miquel Baidal. 

Beques de l’EUSJA per anar a 
Ispra 
 
Un any més l’EUSJA ha ofert 20 borses de viatge 
per a periodistes per assistir a les jornades que es 
realitzaran al Joint Resarch Center (JRC) que la 
Comissió Europea té a Ispra (Itàlia) del 7 al 9 de 
juliol, just després de la celebració de l’ESOF de 
Torí. Aquestes borses inclouen, a més de 
l’assistència, l’allotjament i la manutenció. 

Dues sòcies de l’ACCC han obtingut sengles 
borses. Són Alicia Montes i M. Josep Picó. 
Desitgem que gaudeixin de la seva estada a Ispra i 
que, professionalment, els sigui molt profitosa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC: 
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Us recordem que si voleu subscriure-us a la llista de distribució de l’ACCC: http://groups.yahoo.com/group/acccnet 
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Activitat a la llista de correu  
Actualment hi ha 646 persones inscrites a la llista de 
distribució. Durant el  mes de juny s’han donat debats 
amb un alt nivell de participació, que han abordat temes 
com ara l’explicació per què un ou es manté ballant 
damunt del broll d’aigua (l’ou com balla del Corpus) o 
l’anàlisi de l’anunci a Internet d’una activitat que 
incitava a l’anorèxia.  
 
En concret, aquest últim debat va sorgir arran de 
l’anunci, a l’agenda cultural de la Generalitat de 
Catalunya, d’un curs de la pràctica del sungazing 
impartit per l’asceta hindú Hira Ratan Manek . Segons 
molts membres de la llista, l’anunci difonia una pràctica 
perillosa (mirar directament el Sol i no menjar). 
Diversos membres de la llista van queixar-se al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i com 
a resposta l’anunci va ser retirat del portal institucional. 
L’acusació contra els científics italians que no van 
predir el terratrèmol de l’Aquila i el fet aparentment 
contradictori de publicar articles de comunicació 
científica en diaris i revistes que inclouen seccions 
d’astrologia són altres de les temàtiques més seguides 
darrerament pels llistaires de l’ACCC.   

 
 

Beques per al Seminari 
Internacional de Periodisme 
i Medi Ambient. 
 

Lluis Armengual, periodista ambiental del DIario de 
Mallorca i soci de l’ACCC, ha obtingut una de les 
beques per assistir al  XIII Seminari Internacional de 
Periodisme i Medi Ambient que se celebrarà a Còrdova 
del 29 de setembre a l’1 d’octubre. L’edició d’enguany 
centrarà el debat  en el compromís ambiental en 
l’Europa del segle XXI i s’hi debatran altres temes 
d’actualitat com ara la conservació de la biodiversitat o 
el tractament de  la informació meteorològica en els 
mitjans de comunicació. També s’abordaran continguts 
relacionats amb la pràctica del periodisme i l’anàlisi de 
la situació actual de la professió. El seminari inclou, a 
més a més, una visita al magatzem de residus nuclears 
centralitzat d’El Cabril. 
 
Per a obtenir més informació sobre aquest seminari, 
consulteu http://tinyurl.com/36hawnh 

 

Renovació dels carnets de soci 
 
El proper mes de setembre caduquen els antics carnets de soci de l’ACCC. Per aquesta raó, durant el mes de juliol 

rebreu el nou carnet de soci, amb validesa per a dos anys mes.  Els nous carnets seran impresos en un material 

més resistent. 

Recordem que, durant el mes de juliol, es cobraran las quotes anuals de soci. Com es va decidir en l'Assemblea, 

per segon any consecutiu es mantindrà la mateixa quota de 50 euros, atesa l'actual situació de crisi econòmica. La 

quota per a estudiants també es manté igual i serà de 12,5 euros.  

 
 

http://groups.yahoo.com/

