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VII Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica
Un any més, l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca el Premi Joan Oró a la
divulgació de la recerca científica, patrocinat pel Departament d’Educació, Universitats i Empresa, de la
Generalitat de Catalunya. L’objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar en el jovent investigador la capacitat per comunicar el contingut i el valor de la seva recerca científica i facilitar la publicació del seu treball
de divulgació en els mitjans de comunicació. El Premi Joan Oró té, des de la passada edició, dues modalitats: escrita i multimèdia. En cada modalitat, s’atorgarà un primer premi de 1000 euros al guanyador,
i un màxim de tres accèssits, dotats amb 350 euros cadascun. El termini de presentació de treballs és el
31 de desembre 2010. Per consultar les bases a http://www.accc.cat/ index/pg/41/470.

Inauguració de l’exposició «16 Científiques Catalanes» a
la Biblioteca Sagrada Familia
L’1 de setembre es va inaugurar l’exposició «16
Científiques Catalanes», a la sala d’exposicions
Àlex García de la Biblioteca Sagrada Família, de
Barcelona. La mostra, que es basa en el perfil
de científiques en actiu que treballen tant en
universitats com en centres de recerca i empreses a Catalunya, està 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 i amb la col·laboració de la
FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i
la Tecnologia).

L’acte inaugural va comptar amb la conferència
de Mara Dierssen, del Centre de Regulació Genòmica (CRG), titulada «Cerebro femenino-cerebro masculino ¿existen razones biológicas para
la discriminación?». Carme Jordi (UB, ICCIEEC), en una activitat paralela a l’exposició, va
realitzar una xerrada el dia 8 de setembre amb
el títol «Un viatge al centre de la Via Làctia».

Exposició «16 Científiques Catalanes» a la biblioteca
Sagrada Familia. Fotògraf: Miquel Baidal

Conferència de Mara Dierssen. Fotògraf: Miquel Baidal

L’exposició podrà ser visitada del 2 al 21 de setembre a la sala d’exposicions Àlex García de la
Biblioteca Sagrada Familia. Més informació:
http://16cientifiquescatalanes.blogspot.com/
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Study trip de l’EUSJA a Girona organitzat per l’ACCC i la
Universitat de Girona
Del 25 al 27 de octubre, un grup de periodistes
europeus socis d’associacions membres de
l’European Union of Science Journalists’ Association (EUSJA) visitaran Girona per conèixer alguns centres de recerca. La càtedra de Cultura
Científica y Comunicació Digital de la Universitat
de Girona (http://spin.udg.edu/blog) i l'ACCC coorganitzen aquesta activitat.

Setmana de la Ciència 2010
Des del 12 al 22 del proper mes de novembre es
celebrarà la 15a edició de la Setmana de la Ciència. Enguany, aquesta festa de la ciència
s’emmarca dins de l’Any Internacional de la Biodiversitat i del de l’Apropament de les Cultures.
Com a entitat col·laboradora en l’organització de
la Setmana de la Ciència a Catalunya, animem a
la realització d’activitats relacionades amb aquestes dues temàtiques. Si voleu organitzar una activitat, adreceu-vos a http://www.setmanaciencia.cat i registreu-vos-hi. Ànims!

L’acte, que reunirà a uns 20 periodistes científics
europeus, comptarà amb diverses visites a centres de recerca catalans com ara el Parc Científic
de Girona (PCG), l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua (ICRA), l’Institut Català de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Monells, o el
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB). Aquest study trip, inclourà a més, visites
d’interès cultural, com una al centre de Girona o
una altra al museu Dalí de Figueres.
Per a més informació: http://tinyurl.com/2dp65fc

L’ACCC a les Xarxes Socials
L'Associació Catalana de Comunicació Científica,
assabentada de la importància de les xarxes socials en el nostre dia a dia, està present en elles.
Recentment, compta amb una nova pàgina a
Facebook —Associació Catalana de Comunicació Científica—; està present a Twitter —ACCC—
i també compta amb un perfil a la xarxa de contactes professionals Linkedin —ACCC Asso. Catalana Comunicació Científica. En aquesta xarxa,
a més, ha creat el grup Associació Catalana de
Comunicació Científica.

Cartell anunciador de la Setmana de la Ciència 2010
(autora: Laura Bonilla)
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Activitat a la llista de correu
A pesar que durant l’època estiuenca l’activitat de la llista ha disminuït suaument, els debats portats
no s’hi han detingut. A final de juliol, per exemple, es va parlar de la nova selectivitat, de la manera
com es quantifica i quins beneficis té.
Després de la resolució definitiva dels ajuts de la FECYT per al foment de la cultura científica es va
parlar del resultats obtinguts. L’entitat que rebrà més subvencions és el CSIC i la universitat que més
diners rebrà és la Universitat de Barcelona, seguida de la Universitat Politècnica de València. Per
comunitats autònomes, Madrid i Catalunya són les que més ajudes rebran (un 38% dels projectes
assignats). Malgrat això, en termes d’eficiència, Cantabria i La Rioja van ser les comunitats autònomes més exitoses pel que fa al nombre de projectes condecits respecte als projectes demanats amb
un 66% i un 44% respectivament.
Un altre debat es va originar arran d’un article del físic i divulgador anglès Paul Davies titulat ―El periodista científic és una espècie en perill d’extinció‖, en el qual es va destacar la tendència en els darrers
mesos de prescindir dels redactors i periodistes científics a causa de la crisi i de la manca d’interès
públic per la ciència.

REPORTATGE
Passió per la ciència a Torí
Pau Senra i Elisabetta Broglio van obenir sengles borses de viatge que l'ACCC va oferir als seus
socis per assistir a la celebració de l’ESOF2010 (Euroscience Open Forum), que va tenir lloc del dos
al set de juliol a Torí (Italia). Una experiència molt interessant i enriquidora que han volgut compartir
amb nosaltres a través d’aquest article (pots llegir-lo sencer a la nostra pàgina web:
http://www.accc.cat).
ESOF és un esdeveniment jove —aquesta és la seva quarta edició— inspirat en la reunió anual de
l’American Association for the Advancement of Science (AAAS). Té dos grans objectius: per una banda, ser punt de trobada d’investigadors europeus de tots els camps —superant l’aïllament per especialitzacions— i que prenguin l’associació Euroscience com a referent, i d’altra banda, aprofitar
l’ocasió de la concentració de científics per fer arribar a la societat la ciència que es fa a Europa. Enguany, s’han reproduït a Torí els dos grans espais conceptuals, sota el lema Passion for science:
• Per als Científics: La part d’ESOF per als Científics va tenir una bona formulació dels temes de les
ponències amb enfocaments transversals i títols atractius. La durada de les xerrades –deu minuts per
a cadascun dels tres ponents d’àrees i centres diferents, deu minuts per al moderador i trenta minuts
per al debat– és un aspecte clau que permet tenir a gran escala diverses persones, de diferents
camps científics i de diferents centres al mateix temps.
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A més, la creació d’un entorn en línea on es podran consultar totes les intervencions és molt important. Disposar d’aquest material permet visualitzar les xerrades que no s’han pogut abastar, recomanar les que han resultat interessants i fins i tot fer-les servir de punt de sortida de futurs debats. D’altra banda, és millorable la «coordinació/coherència/revisió» prèvia per part dels organitzadors de les presentacions dels ponents: segueix
sent molt imprevisible saber si una xerrada que t’atrau sobre el paper, resultarà o no. Una mica com els bombons embolicats.
• Per a Tot el públic: Aquesta edició ens ha demostrat que els esdeveniments per a tots els públics llueixen
més en el centre de la ciutat, sobretot si com en aquesta ocasió ocupen no només places, carrers i biblioteques sinó també institucions emblemàtiques: cercle de lectors, rectorats, acadèmies d’art, museus de ciència i
d’art, mercats, etc. És encertat estirar l’horari fins a ben entrada la nit, en aquest cas cap a les 23h, ja que amplia la tipologia de públic que assisteix als diferent esdeveniments. Encara falta diàleg previ entre organitzadors i la gent de cultura científica ja que a vegades sembla que no es tenen en compte les bones experiències
ja existents. A més, caldria destinar més pressupost a aquesta part del programa, tot i que la prioritat sigui
l’altra part.
• Conclusions: Com a conclusió, nosaltres pensem que s’ha aconseguit que ESOF es consolidi com un espai
de trobada nou on els científics europeus de diferents disciplines es coneixen i poden parlar de diverses realitats/temàtiques. La gran aposta pendent és l’espai de l’ESOF per a la ciutadania, que representa un repte
quasi absolut. Enguany, aquest espai recuperava el protagonisme del centre de la ciutat, lluny —però ben
comunicat— del centre de congressos. La voluntat demostrada perquè funcioni mirant de recercar el model
òptim, és innegable i els resultats bastant bons.

Els periodistes científics com a mediadors entre la classe política i la ciutadania
L’European Union of Science Journalists’ Association (EUSJA) va participar a l’ESOF 2010 amb una sessió
sobre el paper dels periodistes científics com a mediadors entre la classe política i la ciutadania. S’hi van exposar exemples, un d’europeu i un altre d’americà. En primer lloc, es va tractar el debat sobre ciència durant la
campanya electoral de les eleccions generals nord-americanes amb Barack Obama i John Mc Cain. Com a
conseqüència d’aquell debat, Obama va fer de la ciència un punt prioritari del seu programa i la ciència es va
convertir en un tema d’opinió pública. Per altra banda, a Alemanya, amb motiu de les eleccions al Parlament
de 2009, alguns membres de l’associació de periodistes científics TELI, van iniciar també un debat públic sobre ciència, tot actuant com a mediadors entre la comunitat científica, la ciutadania i els candidats al Parlament. Els periodistes van anar recopilant els desitjos per a la nova legislatura que els van transmetre investigadors i representants d’institucions cientifiques. Després, la informació recollida va concentrar-se en quinze
preguntes que van demanar als candidats que responguessin. Les respostes van penjar-se en el web i van ser
el punt de partida d’un debat públic entre científics, polítics i la ciutadania. La sessió pot veure’s en
l’enregistrament que es conserva en els arxius de l’ESOF 2010: http://nubes.esof2010.org/stored?vid=196.
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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