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

David Bueno, soci de l’ACCC, guanya el XVI Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»
El proppasat 12 de novembre, durant la vetllada dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, el rector de la
Universitat de València, Esteban Morcillo, va entregar també el Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General». En aquesta ocasió, el guardonat va ser el professor David Bueno, soci de
l’ACCC.
L'enigma de la llibertat. Una perspectiva biològica i evolutiva de
la llibertat humana és el títol del llibre escrit per aquest investigador de la Universitat de Barcelona. L’objectiu del premi és estimular la creació i la difusió per al públic en general d’obres sobre avanços científics i tecnològics. El guardó, dotat amb
18.000€, està convocat per la Universitat de València i
l’Ajuntament d’Alzira, en col·laboració amb Edicions Bromera, i
compta amb el patrocini de Bancaixa.
Des de l’ACCC volem enviar la nostra enhorabona al professor
David Bueno. Podeu consultar l’entrevista realitzada per Laura
Chaparro, responsable de la Unitat de Cutura Científica de David Bueno. Universitat de Barcelona
l’ACCC a http://www.accc.cat/index/pg/66/527/889.

VII Premi Joan Oró
Us recordem que fins al 31 de desembre està obert el termini
de presentació de treballs del VII Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica, convocat per l’ACCC amb el patrocini del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya.
Us recordem també que, des de la passada edició, el Premi
Joan Oró té dues modalitats: escrita i multimèdia. En cada modalitat, s’atorgarà un primer premi de 1000€ al guanyador, i un
màxim de tres accèssits, dotats amb 350€ cadascun. Podeu
consultar les bases del premi a http://tinyurl.com/3678g8u.

Cartell anunciador del VII Premi Joan Oró
(autor: Miquel Baidal)
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L’ACCC a la Setmana de la
Ciència: Ciència al Mercat
El 18 de novembre, al Mercat de Les Corts, tindrà
lloc l’activitat «Ciència al mercat» que l’ACCC
organitza tradicionalment dintre de la Setmana de
la Ciència. Inclourà activitats diverses relacionades amb el món de la cuina i la ciència.
Al matí, es realitzaran tallers pràctics «amb gust»
al mercat de Les Corts, amb plats procedents de
les diferents nacionalitats que conviuen al districte de les Corts. A la tarda, s'organitzarà
un cinefòrum amb la projecció de la divertida
pel·lícula Tortilla Soup, que comptarà amb la presència de la seva directora, María Ripoll. Ambdues activitats estan relacionades amb la cultura
culinària i la ciència, sense oblidar el destacat
paper de la dona en aquests dos àmbits.
Aquesta activitat ha estat organitzada per l’ACCC
i el Consell per la Igualtat de Les Corts, amb el
patrocini de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) i la Xarxa d'Unitats de
Cultura Científica (UCC+i)
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Jornada «El Repte de l’Aigua
a Catalunya»
El proppasat 28 d’octubre 2010 l’ACCC juntament
amb Ecologistes en Acció de Catalunya, Associació
Catalana d’Enginyers Sense Fronteres i la Xarxa per
una Nova Cultura de l’Aigua va organitzar la jornada
«El repte de l’aigua a Catalunya»”, en què representats dels diferents partits polítics van debatre sobre
les polítiques de l’aigua durant la próxima legilsatura.
El debat, moderat per Joaquin Elcacho, ex-president
de l’ACCC, va concloure amb la proposta del diferents
partits polítics d’arribar a un pacte per a modificar la
tarifa del rebut de l’aigua a fi i efecte d’aproximar el
preu d’aquest servei al valor real d’aquest subministrament. També van estimar que aquesta modificació
tarifària no ha de perjudicar els sectors socials més
desfavorits, i que el govern de la Generalitat ha
d’assumir els seus costos a través d’un contracte programa que ajudi a reduir els déficits de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat i l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Els representants del diferents partits van ser Koldo
Blanco (Ciutadans per Catalunya), Salvador Milà
(ICV-EUiA), Santi Rodríguez (PPC), Quim Sangrà
(ERC), Jordi Terrades (PSC) i Ramon Espadaler
(CiU). També hi van participar Quim Pèrez (Xarxa per
una Nova Cultura de l’Aigua), Manolo Tomàs (Plataforma en Defensa de l’Ebre) i Francesc Camps (Plataforma del Ter)

Visita del SciCom a l’exposició
«Experiències Matemàques»
El grup SciCom va visitar fa unes setmanes
l’exposició «Experiències Matemàtiques», en al vestíbul central de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB). La visita, guiada per Pau Senra, va recórrer el conjunt de mòduls que posen de manifest
aspectes especialment intuïtius i visuals de les matemàtiques i que inviten a la participació i a la interacció.
Cartell del Cinefòrum

Ara, i fins al 17 de desembre, l’exposició pot veure’s
a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
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Activitat a la llista de correu
Aquest mes la llista de distribució ha estat una
font de mots diferents debats. El diari Publico va
publicar una noticia sobre la primera càtedra
universitària d’homeopatia a la Universidad de
Zaragoza. Aquesta noticia va suscitar un llarg
debat en la llista de l’ACCC. En primer lloc, alguns van recalcar els interessos comercials
d’aquesta càtedra, finançada per una empresa
de productes homeopàtics. Després, el debat es
va centrar en la manera de considerar si un coneixement es científic o no ho és. Per a alguns,
l’homeopatia no és ciència; per a d’altres, dir què
és ciència i què no, és més complicat.
El debat va donar un gir quan un dels participants va facilitar un enllaç a una tesi recentment
publicada a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre morfopsicologia. Aquesta tesi, que estudià la relació entre les faccions facials i la personalitat, va obrir el tema de la pseudociència, i
la perillositat de la seva penetració en la universitat.
En aquest sentit, es va obrir un altre debat arran
d’una noticia que informava de la multa imposada a un professor de la Universidad de Castilla
La Mancha per titllar d’«estafadors» els orgarnitzadors d’un congrés de parapsicologia a la seva
universitat. Alguns llistaires van proposar escriure al professor una nota de suport.

L’ACCC a les xarxes socials
Com molts de vosaltres ja sabreu, l’ACCC té
presència a Facebook i Twitter amb una alt nivell
de participació. Però amb això l’ACCC no en té
prou i l’Associació s’estén per les xarxes socials.
Visiteu la nostra nova pàgina de flickr, on pujarem les fotos de les nostres activitats:
www.flickr.com/photos/accc_/
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Oferta de la revista Mètode
per a socis de l’ACCC
Aprofitem aquest butlletí per recordar-vos que
l’ACCC ha arribat a un acord amb Mètode per tal
que els nostres associats obtinguin algun avantatge en subscriure-s’hi. Rebran com a obsequi la
col·lecció completa de les Monografies Mètode,
de les quals s'han publicat tres volums: Albert
Einstein. El seu segle i la seua ciència, Els nostres naturalistes (Premi Crítica Serra d'Or 2009) i
Autobiografia de Charles Darwin. Molt aviat se’n
publicarà un quart número.
Si hi esteu interessats, ompliu el formulari en el
web de Mètode (http://tinyurl.com/39srye7). A
continuació, envieu un correu a info@metode.cat
indicant-hi que us acabeu de subscriure i que sou
soci o sòcia de l’ACCC.

Blocs de socis de l’ACCC
El web de l’ACCC ha anat adquirint noves seccions, idiomes i funcionalitat al llarg dels darrers
mesos. Ala portada, hem reservat un espai als
blocs dels nostres socis i sòcies. Us agraïrem
que els qui tingueu un bloc n’envieu l’adreça a
Michele Catanzaro, administrador del web (catanzaro.michele@gmail.com) per tal d’integrar-lo
en un lector de blocs que en reproduirà els continguts més recents a la porta del web.

Benvinguda als nous socis
Aquest mes de noviembre donem la benvinguda
als nous socis: María Trenzado Falcón, Margarida Mas Sardà, Xavier Roig i Eva van den Berg.

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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