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1. PRESENTACIÓ
L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) té el seu origen l’any 1990, quan es
constitueix com a associació sense ànim de lucre i entitat professional, a partir de la iniciativa
de periodistes, comunicadors i científics interessats en la divulgació de la ciència. Des de
llavors i fins al dia d’avui, s’ha consolidat com a associació que agrupa comunicadors científics,
periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors amb interès en la comunicació social
de la ciència, la tecnologia, la medicina i el medi ambient.
L’Associació s’adreça especialment a aquells professionals de l’àmbit cultural i lingüístic català,
així com a les entitats, institucions i empreses que tinguin la seu a Catalunya. L’any 2009 es
va cloure amb 154 socis de l’ACCC, repartits a parts iguals entre professionals de la
comunicació i professionals de la ciència. Des de la seva fundació, han presidit l’ACCC Vladimir
de Semir, Luís Ángel Fernández Hermana, Joaquim Elcacho i, actualment, Mercè Piqueras.
L’ACCC té la seu al Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB), associat al Col·legi de
Periodistes de Catalunya (CPC), del qual una part significativa dels seus membres en són socis
i on l’ACCC porta a terme la majoria dels seus actes.
1.1.

Estructura

L’ACCC s’organitza al voltant de l’Assemblea General, òrgan sobirà que es reuneix un cop l’any
i a la qual poden assistir tots els socis i sòcies amb veu i vot. Durant l’any i mensualment, es
reuneixen els membres de la Junta directiva, l’òrgan que gestiona l’associació. Els seus
membres es renoven cada dos anys i són elegits pel vot directe dels associats. La junta està
organitzada en vocalies, que atenen els diferents aspectes de la comunicació científica i les
activitats de l’ACCC. L’ACCC també compta amb dos grups de treball: el Grup d’Informadors
Ambientals, GIA, i el grup de comunicadors científics, SciCom.
El Grup d’Informadors Ambientals (GIA), és un grup de treball de l’ACCC fundat el 1997
que pretén facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els seus membres, el conjunt
de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts, científics i
polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient.
El grup SciCom (Science Communication Group) és un grup de treball de l’ACCC que va sorgir
al 2005 per iniciativa d’alguns associats de l’ACCC quan es va suspendre la publicació d’un
suplement de ciència al diari Avui. És un grup que enfoca la seva activitat a donar suport als
professionals de la comunicació científica i pretén manifestar als mitjans i a les administracions
la importància dels continguts informatius sobre ciència.
Composició de la Junta directiva de l’any 2009.
Càrrec
Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Tresoreria
Vocalia Científica
Vocalia d’Ensenyament
Vocalia d’Activitats
Vocalia Web

Responsable
Mercè Piqueras. Biòloga dedicada a l’edició i divulgació científiques. Associate editor de la
revista International Microbiology.
Cristina Ribas. Bióloga, periodista i consultora en comunicació científica.
Raül Toran. Físic. Responsable de Comunicació de l’Institut Català de Ciències
Cardiovasculars. Responsable de la UCC+i del ICCC.
Mercè Fernández. Periodista i responsable de Comunicació del CSIC a Catalunya, al
Departament de premsa de UTT-CSIC Barcelona.
Claudi Mans. Catedràtic emèrit per la Universitat de Barcelona i divulgador científic.
Jordi Mazon. Físic i divulgador en meteorologia i ciències afins. Professor d’ensenyament
secundari i de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Rosa Martínez: Bióloga i redactora científica. Departament de Comunicació de la Universitat
de Barcelona
Michele Catanzaro. Doctor en Física, periodista científic free-lance. Redactor del programa
Einstein a la platja de BTV i col·laborador de diversos mirjans.
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Assessors de la Junta

Joaquim Elcacho. Expresident de l’ACCC. Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i
tecnologia. Redactor del diari Avui.
Jaume Estruch. Editor científic.

Secretaria Tècnica

1.2.

Fins al novembre de 2009: Ferran Estebaranz. Biòleg.
Des del novembre de 2009: Isabel Troytiño. Consultora.

Objectius.

L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats:
Comunicar els temes científics, tecnològics, mèdics i ambientals d’actualitat i interès per
al públic en general, i promoure la presència adequada d’aquest tipus d’informacions en
els mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes i
altres comunicadors en aquest camp.
Vetllar per la independència i l’objectivitat dels continguts informatius i per la llibertat
d’expressió en el camp de la comunicació científica.
Facilitar el diàleg, les relacions i l’accés a les fonts informatives i promoure activitats de
caràcter informatiu.
Facilitar les reunions entre els seus socis i sòcies i les persones i entitats que tinguin
coneixements o materials d’interès per a l’Associació.
Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de la
ciència.
Promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació científica.
Com a objectius complementaris, l’Associació es proposa:
Facilitar la formació permanent dels associats.
Incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència.
El Grup d’Informació Ambiental, incorpora, a més, els següents objectius específics:
Promoure la informació especialitzada en l’àmbit del medi ambient.
Facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els membres de l’equip de treball,
el conjunt de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts,
científics i polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient.
Contribuir a la formació professional dels periodistes dedicats a la informació ambiental
i dels estudiants interessats en aquesta especialització.
Treballar per al lliure exercici professional.
Actuar en defensa de la total transparència i accessibilitat de les fonts informatives
relacionades amb l’ambient.
Respectar i fer respectar el codi deontològic aprovat per la professió periodística a
Catalunya i totes aquelles conductes ètiques que facilitin la dignificació del treball
professional en l’àrea especialitzada del medi ambient.
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Per altra banda, el SciCom també enfoca la seva activitat en altres objectius com:
Promoure estudis sobre comunicació científica en general.
Promoure activitats de formació i recerca per a la creació i seguiment d’indicadors de
comunicació i difusió científica.
Impulsar activitats de denúncia de males pràctiques, i promoció de les bones, en
comunicació científica, d’acord amb els estatuts de l’ACCC.

2. COMITÈS, ORGANITZACIONS, SUBVENCIONS I ENTITATS
COL·LABORADORES.
2.1 Comitès i organitzacions.
L’ACCC és membre de les següents entitats internacionals:
Federació Mundial de Periodisme Científic (World Federation of Science
Journalists, WFSJ). L’ACCC n’és membre des de 2005. La WFSJ promou les relacions
internacionals entre professionals del periodisme científic, desenvolupa projectes de
formació per a països de regions deprimides, col·labora en la selecció de periodistes per
participar com a observadors en campanyes de recerca internacional, i organitza cada
tres anys un congrés de periodisme científic en la inscripció del qual els membres de les
associacions integrades a la WFSJ gaudeixen d’un descompte especial i poden tenir
accés a beques per assistir-hi (www.wfsj.org) .
Unió Europea d’Associacions de Periodistes Científics (European Union of
Science Journalists Associations, EUSJA): Des de 2007, l’ACCC és membre
d’aquesta institució integrada per 27 associacions de 25 estats europeus i que té la seu
Estrasburg. Una reforma dels estatuts de l’EUSJA, que només admetia una associació
per estat, va fer possible la incorporació de l’ACCC (www.eusja.org). Els principals
objectius de l’EUSJA són promoure la relació entre els professionals del periodisme
científic i tecnològic i eliminar les barreres entre la comunitat científica internacional i la
societat. Els membres de les societats que la integren poden tenir accés a beques per a
viatges d’estudi i per participar en activitats relacionades amb el periodisme científic.
L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions:
Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina la
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI) (www.setmanaciencia.org)
Consell Català de Comuncació Científica (C4). Entre els seus membres n’hi ha que
són membres de la Junta directiva de l’ACCC. Cristina Ribas, vicepresidenta de l’ACCC
és membre de la Comissió Permanent del C4 (www.cquatre.cat).
Consell social del CIRIT, per al desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca
i la Innovació (el Consell va disoldre’s l’estiu del 2009)
UNESCOCAT: L’ACCC n’és membre a través del seu Grup d’Informació Ambiental.
Comitè Organitzador del Congrès ComCiRed 2009, Comunicar Ciencia en Red.
Coorganitzat amb la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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2.2 Entitats Col· laboradores.
Els estatuts de l’ACCC preveuen la figura de l’Entitat col·laboradora, institucions i empreses
que col·laboren en el manteniment de l’Associació donant-li suport corporatiu i econòmic,
mitjançant aportacions anuals que fixa la Junta directiva.
Entitats col·laboradores l’any 2009:

Laboratoris Dr.
Esteve S.A

USP Institut
Universitari
Dexeus

DIUE

Feique
(Federación
Española de
Industrias
Químicas)

Gas Natural

LEITAT

ACITRE

Ciment Català
(Agrupació de
Fabricants de
Ciment de
Catalunya)

Novartis
Farmacéutica

Aigües de
Barcelona. Grup
AGBAR.

Fundació
Catalana per la
Rercerca i la
Innovació

Les entitats col·laboradores gaudeixen dels beneficis següents:
Fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions.
Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva
dirigeix als associats.
Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot.
Tenir accés preferencial, respecte d’altres entitats no col·laboradores, a l’hora de
proposar, organitzar i patrocinar actes de l’ACCC.
Constar públicament com a Entitat Col·laboradora en el butlletí digital de l’ACCC que es
distribueix a més de 400 particulars vinculats amb el món de la comunicació científica i
es publica en el web e l’ACCC.
Constar públicament com a Entitat Col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits del
“Web de la Ciència” de l’Associació.
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Constar en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament.
Publicar els avisos de les seves activitats i notes de premsa a la llista de distribució de
l’ACCC, amb uns 620 inscrits al febrer de 2010, professionals de la comunicació i la
difusió científica, de salut, medi ambient i altres camps de la ciència en societat.
Poder fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions empresarials.
Rebre assessorament tècnic per a tasques de comunicació científica.
Rebre assessorament per contactar altres membres del món de la comunicació científica
en medi ambient, salut, ciència i tecnologia.
2.3. Subvencions, ajuts i participació d’altres entitats associades a projectes.
Durant el 2009 l’ACCC ha rebut diverses subvencions per a dur a terme alguns projectes:
Exposició Dones i Ciència, subvenció del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Projecció exterior: subvenció de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya, per a cobrir les quotes anuals de l’EUSJA i la WFSJ, i l’assistència a les
assembles d’aquestes entitats.
Les institucions que han donat suport o col·laborat amb l’ACCC en projectes concrets
han estat:

Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa

FECYT, Fundación Espanyola
para la Ciencia y la
Tecnología

Direcció General de Projecció Internacional
d’Organitzacions Catalanes

Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació.

Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions pròpies
Notícies de l’ACCC
Al llarg de l’any 2009 l’ACCC ha produït 8 números d’un
butlletí electrònic amb notícies de les seves activitats.
Se’n poden consultar alguns números a l’enllaç:
http://www.accc.cat/index/pg.40.517.html

Imatge 1. Exemple de butlletí (núm 38)

Papers de Comunicació Científica
Fins al 2009, la principal publicació de l’ACCC ha estat la revista Papers de comunicació
Científica de l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol-agost del 1996 i fins el 2009 se
n’han fet 44 números. Al 2008 es va publicar un número especial sobre la presència i el
tractament del canvi climàtic en els mitjans de comunicació. L’edició electrònica està disponible
en format pdf al web de l’ACCC: http://www.acccnet.net/index/pg.40.466.html
Atesa la despesa que representa la pubñicació impresaa d’aquesta revista, en la darrera reunió
de la Junta del 2009, desprès del Congrès de Comunicació Científica en Xarxa, es planteja fer
la versió electrònica de Papers i publicar-ne un parell de números l’any.
3.2. Publicacions en col·laboració amb altres institucions
Publicació de l’article guanyador del V Premi Joan Oró a la revista Ictineus.
Projecte en desenvolupament de la publicació d’Oxigen amb col·laboració de l’Institut
d’Estudis Catalans.
3.3. Publicació del material de difusió
Punt de llibre de l’ACCC: L’ACCC va preparar i disposa de punts de llibre com a material
compacte informatiu amb utilitat.
Tríptics de l’ACCC: l’ACCC també disposa d’un tríptic com a material de difusió que explica
què representa l’ACCC i conté la butlleta d’inscripció de socis. Es renova anualment per
incorporar-hi els logotips de les noves entitats col·laboradores.
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Imatge 2. Tríptic de l’ACCC, cares exteriors.

Imatge 3. Tríptic de l’ACCC, cares interiors.
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4. SERVEIS DIGITALS DE L’ACCC.
4.1 El web de la ciència i el medi ambient: www.accc.cat
A partir del 2002 la Junta compta amb una vocalia específica per al web. Durant el 2009
l’ACCC ha actualitzat el disseny del web i ha afegit les aplicacions web 2.0 del seu grup a
Facebook, Twitter, la seva llista de distribució de correu electrònic i RSS a d’altres webs i blocs
de ciència d’interès.
Els principals serveis i informació que ofereix el web de l’ACCC al seu espai web són:
Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
Versió digital de les publicacions de l’ACCC; això permet que estiguin disponibles encara
que s’hagin exahurit.
Directori de Comunicació Científica i de Salut. Professionals i mitjans de comunicació a
Catalunya
Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya
Memòries de l’ACCC
Articles guanyadors de les diferents edicions del premi Joan Oró a la Divulgació de la
Recerca Científica (tots els articles premiats i amb accèssit des de la primera edició).
Agenda de les reunions, conferències, trobades i altres activitats relacionades amb la
ciència i la comunicació científica.
Accés a la llista de distribució de l’ACCC
Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica
Enllaç al bloc del SciCom.
Accès als perfils de Facebook i Twitter de l’ACCC.
Accès a documents i enllaços d’interès.
Imatge 4. Vista de la portada del web en el seu nou disseny http://www.accc.cat/
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Durant el 2009 s’ha canviat el disseny i algunes de les funcionalitats del web de l’ACCC i s’ha
creat perfil de grup a Facebook i a Twitter. Per altra banda, s’han afegit serveis com
GoogleReader i sindicació de continguts (RSS) d’altres llocs web d’interès. L'any passat es va
redissenyar el web de l’ACCC i es va optar per un compromís de participació en xarxes socials.
Els canvis més visibles del nou web consisteixen en un aspecte més agraït visualment, amb
una millor estructuració de la plana principal i un format més adequat de les planes de
notícies. Molts dels canvis que s'han dut a terme i els que estan programats per als propers
mesos responen a una millor navegabilitat i un augment dels continguts. La nova barra de
navegació facilita l'exploració del web i les eines de traducció i de recerca (Google Translate i
Google Search) permeten una millor accessibilitat. També s'ha afegit un agregador de blocs de
ciència, que, juntament amb l'RSS del bloc del SCICOM, permet accedir a una àmplia gamma
de continguts seleccionats per la seva qualitat (aquesta part està pendent de tornar a activarse, després del canvi al nou disseny web). Des de fa alguns mesos, els continguts del web
s'estan actualitzant també en castellà (ja visible) i en anglès (pendent d'activar).
L'altre novetat del 2009 va ser l'ingrés de l'ACCC a les aplicacions socials més populars.
Actualment, l'Associació compta amb un perfil Facebook, amb 173 contactes (en datat 9 de
feberer 2010) i un perfil Twitter amb 78 seguidors. L'aposta per aquestes eines és un primer
pas cap a una major implicació de l’Associació en la comunicació en línia.
4.2 Llista de distribució de l’ACCC
L’ACCC té una llista de distribució per correu electrònic a la qual estan subscrits nombrosos
associats, i altres científics i comunicadors de ciència. La inscripció és oberta a tothom que
tingui interès per la comunicació de la ciència.
El nombre de membres de la llista a data de 2 de febrer de 2010 era de 624, cosa que suposa
un augment dl 13,6% respecte el nombre de membres de l’any 2008. A la gràfica 1 següent es
pot veure l’ evolució del nombre de membres a la llista de distribució de l’ACCC des del 2001
fins al 2009.
Gràfica 1

Gràfica 2

Durant el 2009 s’han comptabilitzat un total de 1967 missatges enviats, a una mitjana de 163
missatges al mes i entre 5 i 6 missatges al dia. S’ha de destacar que els mesos amb més
activitat de la llista foren octubre i novembre. En canvi, agost fou el més amb menor activitat a
la llista, per causa de les vacances estivals. A la gràfica 2 es pot veure l’evolució de la
publicació de missatges entre el 2001 i el 2009.
La funció principal de la llista és servir de mitjà de comunicació i de debat professional ràpid i
eficaç, que permeti emetre comunicats de premsa i anuncis d’activitats de diverses
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institucions, alhora que actua com a fòrum de debat sobre temes diversos relacionats amb la
ciència i la comunicació científica.
Algunes publicacions i programes habitualment envien a la llista per avançat el resum dels
seus productes de comunicació científica. També hi arriben les notes de premsa de centres de
recerca (públics i privats), universitats, societats científiques, acadèmies o parcs científics, i
altres centres de divulgació com museus, associacions, etc.
Tota la informació per subscriure’s a la llista es pot trobar a l’adreça:
http://groups.yahoo.com/group/acccnet
Imatge 5. Missatges enviats des de la creació de la llista:

A més, s’ha de destacar que, essent l’ACCC membre de l’EUSJA, els membres de l’ACCC poden
subscriure’s a la seva llista de distribució, exclusiva per als socis de les entitats membres
d’EUSJA.
4.3 L’ACCC als Social Media. Facebook i Twitter.
Imatge 6. Perfil de l’ACCC a Facebook.
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4.4.Directoris de comunicació ambiental, científica i salut.
4.3.1. Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya
Aquest directori, publicat en suport paper i electrònic, és una iniciativa del Grup d’Informació
Ambiental (GIA) de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), que es va produir
gràcies al suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
La realització de la base de dades, la seva digitalització i la revisió van ser possibles gràcies al
suport de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya.
Aquesta eina ha permès un nivell d’interacció molt més alt entre els professionals, generant un
dinamisme que permet tenir actualitzades les dades de les persones representades al directori.
La base de dades disposa de més de 200 entrades de professionals i més de 170 entrades
d’entitats i mitjans.
http://www.accc.cat/index/wp/directori_ca.phtml
4.3.2. Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya.
Aquest directori de periodistes especialitzats en ciència i salut en l’àmbit de Catalunya està
promogut i gestionat per l’ACCC, i va comptar, per la seva realització, amb el patrocini de
Novartis. Està disponible en format electrònic en el web de l’ACCC.
http://www.accc.cat/index/wp/directori_ccs.phtml
5. ACTIVITATS 2009
L’ACCC organitza i participa en l’organització d’actes per al públic en general i de trobades
específiques per tal d’acostar i relacionar els professionals de diferents sectors entorn de la
comunicació científica. Algunes de les activitats habituals que es duen a terme durant l’any
són:
Activitats Generals.
XVI Assamblea Ordinària de l’ACCC (10 de març de 2009).
Acte d’inici d’any 2009. Amb la col·laboració del Centre Internacional de Premsa
(CIPB). En l’acte es va lliurar el V Premi Joan Oró i es va exposar la conferència “La
salud reside en el aire?” a càrrec de Nino Künzli, professor-investigador ICREA al Centre
d’Investigació en Epidemiologia Ambiental, de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica
(Creal-Imim).
IV Premi Joan Oró a la Divulgació de la Recerca Científica. El premi i tres
accèssits es van lliurar el 5 de febrer, coincidint amb l’Acte d’Inici d’any 2009. L’acte
comptà amb la presència d’un representant del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE), institució que subvenciona el premi. L’article guanyador del primer
premi, dotat amb 1000€, va ser Una Mussaranya a Hollywood, de Marc Furió. Els
articles guanyadors dels accèssits del premi, dotats amb 350 euros cadascun, van ser El
pagès que fugia de les ombres, d’Irma Roig, Doble repte Triàsic, de Josep Fortuny i No
cal anar tan lluny, de Violeta Riera i Rubio. En aquesta cinquena edició del premi s’hi
van presentar 28 treballs d’estudiants i investigadors (18 homes i 10 dones) de
diverses universitats i centres de recerca adscrits. Enguany, hi ha hagut 25 treballs
d’universitats o centres de recerca nacionals: 9 dels quals procedien de membres de la
Universitat de Barcelona, 4 de la Universitat Pompeu Fabra, 4 de l’Institut Català de
Paleontologia, 2 de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2 del CSIC, 1 de la
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Universitat d’Alacant, 1 de la Universitat Jaume I, 1 de l’Institut de Ciències del Mar i, el
darrer, del departament de recerca d’una empresa privada. A més, aquest any el premi
ha comptat amb la participació d’investigadors de centres estrangers (Universitat de
Leiden, Universitat de Harvard i UNIMI, Itàlia). El jurat va estar format per Salvador
Maturana (DIUE), Mercè Piqueras (Assessora Científica i Presidenta de l’ACCC), Rosa
Martinez (redactora científica del Gabinet de Premsa de la Unitat de Comunicació a la
UB i vocal de l’ACCC), Claudi Mans (Catedràtic emèrit d’Enginyeria Química de la UB i
vocal de l’ACCC) i Jaume Estruch (editor científic i assessor de l’ACCC).
Borses de viatge WFSJ i assistència per al 6é Congrès Mundial de Periodistes
Científics. (Londres, del 30 de juny al 3 de juliol de 2009) Van assistir diversos socis
de l’ACCC, entre ells, 1 becat per l’EUSJA i 2 pel comité organitzador del congrès.
Oferta de borses de viatge per a periodistes per:




Visitar el sincrotró europeu de Grenoble (juny de 2009),
Assistir a la 59a trobada anual de Lindau entre premis Nobel i joves
investigadors (28 de juny al 3 de juliol de 2009).
Visitar a l’ICT de l’European Joint Research Center, a Ispra (Itàlia, del 17
al 18 de desembre de 2009.

Turisme Científic. Sortida a la Fundació Alícia. 24 de gener.
Conferència “Més sobre Mrs. Darwin que sobre Mr. Darwin”, a càrrec de Mercè
Piqueras, a l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de gener de 2009.
Jornada sobre l’eficiència energètica al V Seminari Tècnic de Ciment Català,
entitat col·laboradora de l’ACCC. 31 de març de 2009.
Declaració d’un Manifest de la Junta de l’ACCC en relació a la informació sobre
els transgènics.
Participació en el Jurat del Concurs de Fotografia Científica Bioimatges.
Representant de l’ACCC al Jurat: Jordi Mazón.
Jornada sobre la valorització i el reciclatge dels residus en la indústria
cimentera. Coorganitzat per l’ACCC i la Fundació CEMA. 26 de maig de 2009.
Organització i participació en la Taula Rodona sobre la grip A al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Coorganitzat per l’ACCC, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 17 de detembre de
2009 a Barcelona.
Organització d’activitats i participació a la Setmana de la Ciència 2009. Activitat
de la cuina de Darwin, al Mercat de les Corts el 19 de novembre de 2009, coorganitzat
per l’ACCC i la Comissió per a la Igualtat de les Dones de Les Corts. Amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona i el Mercat de Les Corts.
Participació a l’Assamblea de l’EUSJA (Trieste, Itàlia, 14 de març ): Mercè Piqueras,
hi assistí en qualitat de presidenta de l’ACCC.
Participació en les sessions de debat organitzades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge en relació amb l'Avantprojecte de llei de la biodiversitat i
el patrimoni natural de Catalunya, i en l'Estratègia de Conservació del
Patrimoni natural de Catalunya. Barcelona, 16 de juny de 2009. Representant de
l'ACCC: Mercè Piqueras.
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Organització i Participació en la taula rodona “Medi ambient i
desenvolupament sostenible en els mitjans de comunicació”, organtizada pel
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, del Dpt. De Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya. Representant ACCC: M Piqueras.
Participació en el Jurat del Premi Invent-tad per divulgar la història dels grans
invents i avenços científico-tècnics. Representant ACCC: M Piqueras
Organització i participació en el Congrés Comunicar Ciencia en Red (ComCiRed
2009). Coorganitzat per l’ACCC i la Fundación Española para la Ciència y la
Tecnología, amb la col·laboració de l’Observatori de la Comunicació Científica de la
UPF. Representant de l’ACCC: Mercè Piqueras.
Jornada de Santa Llúcia “Quan es creen conxorxes”, organitzada per la Societat
Catalana de Biologia, Ciència i Societat i amb la participació de l’ACCC. Barcelona, 17 de
desmbre de 2009.
Activitats del Grup d’Informació Ambiental
Reunió amb el Col·legi d’Enginyers Forestals. Reunió del GIA per analitzar la
situació del sector i l’impacte del temporal que assolà Catalunya a finals del gener.
Febrer de 2009.
Participació en el procés de formulació de l’Estratègia de Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (EDSCAT) en l’àmbit de la comunicació ambiental. Per
encàrrec de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Document
elaborat pel GIA sota la supervisió de José Luis Gallego, Antonio Cerrillo i Joaquim
Elcacho.
Jornada per a Periodistes i Estudiants de Periodisme “Camí a Copenhaguen
(COP15): com informar amb rigor del canvi climàtic?” 4 de desembre de 2009.
Coorganitzat per l’ACCC, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’entitat Ecoserveis.
Representant de l’ACCC: Cristina Ribas.
Activitats del Grup SciCom
Visita de les instal·lacions de Divu*Ciència. 11 de febrer de 2009.
Visita al Citilab de Cornellà de Llobregat. 18 de febrer de 2009.
Visita de les instal·lacions de Ydreams Lab. 26 de maig de 2009.
Visita al Centre d’Art Santa Mònica guiada per Josep Perelló, Cap de projectes de
ciència i Art al centre. 14 de novembre de 2009.

INFORMACIÓ I CONTACTE
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)
Carrer Rambla de Catalunya 10, 1r.
08007 - Barcelona
Tel. 93 412 11 11
www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
presidencia@accc.cat

16

