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ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
(ACCC)

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 2007 es va cloure amb 115 socis de l’ACCC, repartits a parts iguals entre professionals de la comunicació i professionals de la ciència.
Els presidents de l’ACCC han estat Vladimir de Semir, Luís Ángel Fernández
Hermana, Joaquim Elcacho i, actualment i fins el 2010, Mercè Piqueras.
L’ACCC té la seva 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 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.
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Composició de la Junta directiva de l’any 2007.
Càrrec

Responsable

Presidència

Mercè Piqueras. Biòloga dedicada a l’edició i divulgació científiques.
Associate editor de la revista International Microbiology.

Vicepresidència

Cristina Ribas. Bióloga, periodista i consultora en comunicació
científica.

Secretaria

Lluís Reales. Periodista. Professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona i director del programa Einstein a la Platja (Barcelona tv)

Tresoreria

Raul Toran. Físic i redactor científic.

Vocalia
Científica

Claudi Mans. Catedràtic d’enginyeria química de la Universitat de
Barcelona i divulgador científic.

Vocalia
d’Ensenyament

Jordi Mazon. Físic i divulgador en meteorologia i ciències afins.
Professor d’ensenyament secundari i de la Universitat Politècnica
de Catalunya.

Vocalia
d’Activitats

Rosa Martínez: Bióloga i redactora científica. Departament de
Comunicació de la Universitat de Barcelona

Vocalia Web

Mercè Fernández. Periodista i responsable de Comunicació del
CSIC a Catalunya, al Departament de premsa de UTT-CSIC
Barcelona.

Vocalia de Medi
Ambient

Maria Josep Picó. Periodista i directora de la revista NAT.

Personal de suport de la Junta directiva de l’any 2007 (Càrrecs externs a la junta
directiva però implicats en les reunions i activitats que l’ACCC duu a terme)
Joaquim Elcacho. Expresident. Periodista especialitzat en medi
ambient, ciència i tecnologia. Redactor del diari Avui.
Assessors

Jaume Estruch. Editor científic.
Martí Domínguez. Director de la revista Mètode i professor de
periodisme cientític a la Universitat de València

Secretaria
Tècnica*

Fins al juny de 2007: Bibiana Bonmatí. Física i redactora científica.
Des del juny de 2007: Isabel Troytiño. Biotecnòloga i comunicadora
científica.

1.2. Objectius.
L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats:
Comunicar els ambientals científics, tecnològics, mèdics i ambientals d’actualitat i interès al públic en general i promoure una presència adequada d’aquest
tipus d’informacions en els mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes en aquest camp.
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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 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 pel 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.
Per altra banda, el SciCom també enfoca la seva activitat en d’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’ac0rd amb els estatuts de l’ACCC.
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2. COMITÈS, ORGANITZACIONS, SUBVENCIONS I ENTITATS
COL LABORADORES.
2.1 Comitès i organitzacions.
L’ACCC és membre de:
Federació Mundial de Periodisme Científic (World Federation of Science
Journalists, WFSJ): el 2005 la WFSJ va acceptar l’ACCC com a membre
d’aquesta organització mundial que organitza cada tres anys un congrés de
periodisme científic (www.wfsj.org).
Unió Europea d’Associacions de Periodistes Científics (European Union
of Science Journalists Associations, EUSJA): L’ACCC és membre
d’aquesta institució des del 17 de març de 2007. 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).
L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions:
Comitè social del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (CIRIT). Òrgan col·legiat de coordinació i de planificació de les
competències de la Generalitat en matèria de política científica i d’innovació
tecnològica a Catalunya. Representant ACCC Mercè Piqueras.
Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina
la Fundació Catalana per la Recerca (FCRI). Una setmana durant la qual
s’organitzen més de 450 activitats arreu de Catalunya. Representant ACCC:
Mercè Piqueras. (www.setmanaciencia.org)
Presència en el comitè assessor del Premi de Comunicació Científica de
la UE. Representant ACCC: Mercè Piqueras
Plataforma Ciència i Societat. Representant ACCC: Claudi Mans.
Consell Català de Comuncació Científica (C4). Entre els seus membres n’hi
ha que són també membres de la Junta directiva de l’ACC. (www.cquatre.cat)
Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat. Grup del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat. Representant del grup GIA de l’ACCC: M.
Josep Picó. (www.edusost.cat)
Consell promotor de Barcelona Ciència 2007. Programa de difusió cultural
de l’Ajuntament de Barcelona. Entre els seus membres n’hi ha que són també
membres de la Junta directiva de l’ACCC.
Comité científic del IV Congreso de Comunicación social de la Ciencia.
Representant ACCC: Mercè Piqueras.
Comité científic del 18è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.
Representant ACCC: Mercè Piqueras.
UNESCOCAT: L’ACCC n’és membre a través del GIA.
ACCC
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Contactes amb altres entitats durant el 2007:
Contacte amb el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
(CTTC)
Contacte amb ACECMA (Associació Catalana d’Enginyeries Mediambientals)
Contacte i reunió amb representants de l’Agència Espacial Europea (ESA)
Entrevista amb la directora de la FECYT.
Entrevista amb la directora de BioCat per tractar de la possibilitat d’organitzar
visites a centres de recerca en biomedicina per part de periodistes europeus
membres d’associacions integrades a l’EUSJA.
Entrevista amb representants de l’empresa Ogilvy Public Relations Brussels,
que col·laboren en l’organització d’activitats per a la Comissió Europea.

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 durant el 2007:

Laboratoris Dr.
Esteve S.A

Feique (Federación
Española de
Industrias Químicas)

Novartis
Farmacéutica

USP Institut
Universitari Dexeus

Ciment Català (Agrupació de
Fabricants de Ciment de
Catalunya)

ACITRE

Gas Natural

Aigües de Barcelona. Grup
AGBAR.

Les entitats col·laboradores gaudeixen dels beneficis següents de:
Fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions, i 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.
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Tenir accés preferencial, respecte d’altres entitats no col·laboradores, a l’hora
de proposar, organitzar i patrocinar actes de l’ACCC.
Tenir presència en totes les publicacions de l’ACCC: constar públicament com
a Entitat Col·laboradora al butlletí mensual digital de l’ACCC i al butlletí de
comunicació científica Papers de l’ACCC que es reparteix a biblioteques i
universitats de Catalunya i l’Estat i a més de 400 particulars vinculats amb el
món de la comunicació científica.
Constar públicament com a Entitat Col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de
crèdits del Web de la Ciència de l’Associació.
Constar en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament, tan en
suport paper com digital.
Publicar els avisos de les seves activitats i notes de premsa a la llista de
distribució de l’ACCC, amb més de 450 inscrits, professionals de la
comunicació i la difusió científica, de salut, medi ambient i altres camps de la
ciència en societat.
Constar com a Entitat Col·laboradora en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament, tant en suport paper com digital, a través de la llista de
distribució i en el Web de la Ciència.
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 2007 l’ACCC ha presentat diversos projectes a convocatòries de subvencions i ajuts, la majoria dels quals han estat aprovats.
Subvencions sol·licitades:
Al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya (Premi Joan Oró, Papers, traducció d’Oxigen al català, renovació
web i ajut complementari per al vocabulari ambiental) Concedida.
A la FECYT, per a l’organització de les lectures dramatitzades de l’obra Oxigen,
dins l’agenda d’activitats del Año de la Ciencia 2007. Concedida.
A la FECYT, per al projecte conCIENCIAte, dins l’agenda d’activitats del Año
de la Ciencia 2007. Denegada.
A la Fundació Territori i Paisatge, per a l’elaboració d’un vocabulari ambiental.
Concedida.
ACCC
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A la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, per a cobrir les
despeses de la projecció internacional de l’ACCC (relacions EUSJA i WFSJ).
Concedida.

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

Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació.

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de
la Tècnica

Direcció General de Projecció Internacional
d’Organitzacions Catalanes.

Regidoria de la Ciutat de Coneixement
(Ajuntament de Barcelona)

Fundació Territori i Paisatge de la Fundació
Caixa Catalunya
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3. PUBLICACIONS EN PAPER I DIGITALS
3.1. Publicacions de l’ACCC
Notícies de l’ACCC
Al llarg de l’any 2007 l’ACCC ha produït 9 números d’un butlletí electrònic amb notícies
de les seves activitats. Des del mes de març, aquesta publicació ha canviat el seu
disseny. Es poden consultar alguns números a l’enllaç:
http://www.accc.cat/index/pg.40.517.html

Butlletins Papers de Comunicació Científica
Fins al 2007, la principal publicació de l’ACCC ha estat el butlletí Papers de
comunicació Científica de l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol - agost
del 1996 i fins el 2007 se n’han fet 43 números. Algunes de les seccions són: “Papers
Interns”, amb cròniques d’actes socials relacionats amb la comunicació de la ciència;
les eines del comunicador; articles de comunicació científica; la cuina de la comunicació, anàlisi de casos; el racó de la llengua, en què s’analitza algun cas actual
relacionat amb el vocabulari científic; o la secció de joves, amb els articles guanyadors
del premi Joan Oró. Enguany està en procés d’edició un número monogràfic sobre el
tractament del canvi climàtic als mitjans de comunicació. L’edició electrònica està
disponible en format pdf al web de l’ACCC:
www.accc.cat/papers-de-comunicacio-cientifica.htm
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Monografies
Des de l’any 2003 l’ACCC ha publicat algunes monografies a partir de conferències
organitzades amb el suport de Novartis, que ha patrocinat també les monografies. Es
publiquen en català i en castellà i es distribueixen entre els associats i en actes
públics. En el web de l’ACCC se’n pot trobar la versió en pdf.
Fins el 2007 s’han publicat les següents monografies:
- Investigació en cèl·lules mare: mites i realitats, de Bernat Soria, de l’Institut de
Bioenginyeria de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
- La Marea negra del Prestige, de Michele Girin, del Centre de
Documentation de Recherche et d’Expérimentation sur les
Pollutions Accidenteles des Eaux (CEDRE) (2003).
- La lluita contra la malària, de Pedro Alonso, del Centre de
Salut Internacional de l’Hospital Clínic-Universitat de
Barcelona (2006).
- El regal de les cèl·lules mare, a partir de la conferència
d’Anna Veiga d’inici d’any 2006 (2007).
Aquests llibrets pretenen ser una eina de difusió del coneixement tant per a
divulgadors i periodistes científics com per a lectors corrents, i es tracta de dictats
espontanis d’investigadors de prestigi que desglossen de forma senzilla, ordenada i
objectiva una disciplina concreta de la recerca.

3.2. Publicacions en collaboració amb altres institucions
- Publicació de l’article guanyador del III Premi Joan Oró a la revista Ictineus (juny
2007)
- Col·laboració amb l’Institut de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i
l’Observatori de la Comunicació Científica de Barcelona en l’elaboració de la guia 100
llibres de divulgació científica (novembre de 2007)
3.3. Publicació del material de difusió
Punt de llibre de l’ACCC: L’ACCC ha preparat punts de llibre com a material
compacte informatiu amb utilitat.
Postals de l’obra Oxigen: Amb motiu de les lectures dramatitzades d’Oxigen, es van
preparar postals d’anunci amb el programa i fitxa tècnica de l’obra.
Nou tríptic de l’ACCC.
Durant l’any 2007 s’ha elaborat un nou tríptic com a material de difusió de l’ACCC i
com a butlleta d’inscripció de socis.
ACCC
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Material de difusió, Nou tríptic 2007.
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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.
Els principals serveis i informació que ofereix el web de l’ACCC són:
•
•

•
•
•

Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica
Format digital de les publicacions de l’ACCC:
• Papers de comunicació Científica l’ACCC
• 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
• Monografies.
• Altres llibres destacats.
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

Durant el 2007 s’ha canviat el servidor del web de l’ACCC. Abans estava hostatjat en
un servidor de la FCRI, que ens oferia l’allotjament desinteressadament; per raons de
seguretat, però només una persona podia gestionar el web de l’ACCC. Ara és possible
que se n’ocupi més d’una persona.

Vista de la portada del web http://www.accc.cat/
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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 en data de 31 de desembre de 2007 era de 468
membres. El 12 de Febrer de 2007 en tenia 440; a principis de 2006, 355; a finals de
2004, 290; i a finals del 2003, 230 aproximadament.
La funció principal de la llista és tenir un mitjà de comunicació i de debat professional
ràpid i eficaç, que permet emetre comunicats de premsa i anuncis d’activitats de
diverses 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, 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
Missatges enviats des de la creació de la llista:

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Ene
136

Feb
237

Mar
196

Abr
135

Mayo
183

Jun
153

Jul
157

Ago
58

Sep
110

Oct
284

Nov
250

Dic
193

124
73
114
160
40

132
114
119
102
80
35

211
113
156
77
52
50

103
143
114
64
75
47

123
138
187
99
75
62

156
136
103
76
79
52

128
78
131
55
78
27

58
21
5
12
5
13

99
91
103
87
32
36

143
152
83
110
115
54

139
207
145
133
88
82

104
104
104
94
90
46

Actualment, els membres de l’ACCC poden subscriure’s també a la llista de distribució
de l’EUSJA, exclusiva per als socis de les entitats membres d’EUSJA.

4.3.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.
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Aquesta nova 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.
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.
www.accc.cat/directori_ccs.htm
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5. ACTIVITATS 2007
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:
El Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica: Des del 2003
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) convoca el premi a la
divulgació de la tasca investigadora de científics joves, premi que a partir del
2004 rep el nom de Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar la comunicació al públic general de
la recerca de joves científics i científiques i facilitar la publicació dels seus articles en els mitjans de comunicació.
Durant el 2007 es va lliurar el III Premi Joan Oró (amb convocatòria de 2006) i
es va convocar el IV Premi Joan Oró.
Jornades d’Informació Ambiental: Organitzades pel Grup d’Informació
Ambiental (GIA), les jornades se celebren anualment des de l’any 2000 amb la
finalitat de presentar una visió àmplia que reculli tots els punts de vista en
relació a un tema d’actualitat o de futura actualitat en l’àmbit de la informació
ambiental.
Jornades d’actualitat científica: L’ACCC organitza diverses conferències
dirigides als comunicadors, sobre temes d’actualitat científica.
Altres activitats: L’ACCC participa en diverses activitats organitzades per
altres entitats, a les quals és convidada, com ara participació en jurats de
premis, taules rodones, presentacions de llibres o de projectes, conferències,
trobades, consells consultius, visites a centres o congressos.
Activitats Generals.
XIV Assamblea General Ordinaria de l’ACCC (febrer 2007).
Acte d’Inici d’any 2007: Va tenir lloc el 20 de febrer de 2007 al Centre Internacional de la Premsa. Es van dur a terme:
Lliurament del III Premi Joan Oró: S’hi van presentar 22 treballs. Els
membres del Jurat van ser: Neus Sallés (DIUE), Claudi Mans (ACCC-UB),
Rosa Martínez (ACCC-UB), Mercè Piqueras (ACCC), Gregori València (CSIC),
Jaume Estruch (Rubes Editorial). Va presidir l’acte Francesc X. Hernàndez,
director general de Recerca. Premi i acte patrocinats pel DIUE.
El III Premi Joan Oró es va atorgar a Cesc Múrria i Farnós, per l’article: Buscant
dinosaures pels rius mediterranis i els guanyadors dels tres accèssits van ser
Miquel Bosch Pita, per L’esperit de la rata japonesa, Daniel Aguilar Villalba per
Normes d’ús de la biblioteca i Joan Albert López Bustins per El canvi climàtic:
real o imaginari?
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Conferència: Què ens pot dir el cervell, de les emocions? Impartida per
Ignacio Morgado amb motiu de la recent publicació del seu llibre Emocions i
intel·ligència social. Ignacio Morgado és catedràtic del Departament de
Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB.
Activitat sobre seguretat alimentària. En col·laboració amb l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), el Centre d’Ensenyament Superior
de Nutrició i Dietètica (CESNID), l’Institut de Salud Poública de Barcelona i
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. L’activitat va dur-se a terme des
del mes d’abril fins al novembre en diversos mercats municipals de Barcelona.
Jornades d’actualitat científica sobre la hipertensió. Es van dur a terme
dues jornades sobre la hipertensió, una el 10 de maig al Centre internacional
de premsa, dirigit als periodistes, i una altra el 14 de maig a l’Ateneu Barcelonès, dirigit al públic general. Les jornades van
consistir en una conferència a càrrec del Dr.
Antonio Coca, cap de la Unitat d’Hipertensió de
l’Hospital Clínic de Barcelona, seguida d’un tast
saludable coordinat per Ana Pérez Heras, nutricionista de l’Hospital Clínic. Aquesta activitat va
comptar amb la col·labo-ració de Novartis.
Dr. Coca (centre), amb Montserrat Tarrès de
Novartis (esquerra) i Mercè Piqueras,
presidenta de l’ACCC (dreta)

Participació en la Jornada de l’Associació Catalana de Terminologia
(ACATERM). Mercè Piqueras va participar-hi impartint-hi una conferència
sobre el llenguatge científic en els mitjans de comunicació.
Congrés Internacional de Periodisme Ambiental: L’ACCC va disposar de
quatre beques oferta per poder assistir a aquest congrés que va tenir lloc a
Còrdova al setembre de 2007.
Taula rodona sobre les científiques als mitjans de comunicació. El 16
d’octubre al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i amb motiu del 15è
Aniversari de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), l’ACCC
va col·laborar en l’organització d’aquesta taula rodona. Cristina Ribas, vicepresidenta de l’ACCC, va moderar l’acte, al qual van participar Mary Nash,
catedràtica d’Història Contemporània de la UB, Anna Veiga, directora del Banc
de Cèl·lules Mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Gemma
Revuelta, sotsdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica de la
UPF, i Lluís Reales, director del programa Einstein a la platja, de BTV i secretari de l’ACCC.
Ponència i presentació de dos pòsters al Congrés de Comunicació Social
de la Ciència (Madrid, novembre). Del 21 al 23 de novembre tingué lloc a
Madrid el IV Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, organitzat per la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) i el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). L’ACCC va estar-hi representada per tres actuacions i diversos membres de la junta i socis van participar-hi amb ponències, pòsters i en taules rodones i altres activitats activitats.
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Alguns membres del grup SciCom van presentar-hi el pòster “¿En qué consiste
el grup SciCom?”. Per altra banda, la presidenta de l’ACCC, Mercè Piqueras,
va participar-hi amb una ponència sobre “Cocina, ciencia y seguridad alimentaria” i presentant el pòster “El Premi Joan Oró, un modelo en la promoción de
la comunicación científica”

Membres del Grup SciCom presentant el pòster
En què consiste el Grupo SciCom?
Pòster de presentació del Premi Joan Oró
a la Divulgació de la Recerca Científica

Participació en el joc DECIDE. L’ACCC va col·laborar amb EUSJA amb un
informe sobre les partides de Decide que es van jugar a Barcelona. Decide és
un joc organitzat per WONDERS, el festival de ciència europeu, que pretén voltar per diversos centres d’ensenyament secundari de tota la comunitat europea
amb l’objectiu d’educar en la presa de decisions respecte al desenvolupament
de les aplicacions, el coneixement i la recerca científiques. El joc Decide és la
versió científica de Democs, un joc que instrueix en la presa de decisions collectiva vers diferents situacions front les quals cal posicionar-se i prendre una
decisió política de consens de grup.
Fòrum Europeu de Periodistes Científics. Diversos membres de la junta van
participar en aquesta reunió que va tenir lloc al desembre de 2007 a Barcelona.
Activitat “Ciència a la Cuina: quatre normes per garantir la seguretat dels
aliments”. D’abril fins a novembre, cada dijous va tenir lloc una activitat de
ciència a la cuina en un mercat municipal de Barcelona. L’activitat consistia en
una explicació teòrica dels fonaments científics i una demostració pràctica de
les quatre normes bàsiques per a la seguretat dels aliments: “netejar”, “separar”, “coure” i “refredar”.
Aquesta activitat ha estat organitzades per l’ACSA (Agència Catalana de
Seguretat Alimentària), amb la col·laboració del CESNID (Centre d’Ensenyament de Nutrició i Dietètica), l’IMMB (Institut Municipal de Mercats de Barcelona), l’ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona) i l’ACCC.
Participació en la Jornada “On volem anar?”, organitzada per la Fundació
Ciència i Societat i la Societat Catalana de Biologia (desembre).
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Conferències sobre temes de ciència a l’Ateneu Barcelonés. Coordinades
pel secretari de la Junta directiva Lluís Reales, l’ACCC va participar-hi durant el
curs acadèmic com a entitat col·laboradora.
Passejada científica per la Rambla i els seus voltants.
Activitat dirigida a alumnes d’ensenyament secundari dins
la Setmana de la Ciència 2007. Mercè Piqueras, com a coautora del llibre Passejades per la Barcelona Científica, va
guiar, assistida per Isabel Troytiño, en un recorregut de
gairebé tres hores diversos grups de batxillerat per racons
anecdòtics de la història de la ciència al districte de Ciutat
Vella.
Alumnes de batxillerat al pati de
l’Institut d’Estudis Catalans

Lectura dramatitzada de l’obra de teatre Oxigen, de Carl Djerassi i Roald
Hoffmann (dues lectures, novembre). L’any 2007, any de la ciència, es va
presentar el projecte per dur a terme dues lectures dramatitzades d’aquesta
obra com a proposta per als ajuts de l’Año de la Ciencia 2007 que convocava
la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología (FECYT) A l’Amfiteatre
Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (19 de novembre) i
a la Sala Josep M. de Sagarra de l’Ateneu Barcelonès (26 de novembre)
organitzada dins de les activitats de l’Any
de la Ciència 2007 amb el suport de la
FECYT, el Departament d’Innova-ció,
Universitats i Empresa de la Gene-ralitat de
Catalunya i la Societat Cata-lana d’Història
de la Ciència i de la Tècnica - Secretaria
Científica de l’Ins-titut d’Estudis Catalans i
l’Ateneu Barce-lonès.
Lectura dramatitzada d’Oxigen a la Sala Gimbernat de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Borses de viatge d’EUSJA. L’ACCC va poder oferir als seus socis a travès
d’EUSJA tres borses de viatge per assistir a seminaris i jornades per a
periodistes sobre nanotecnologia a Basilea (juliol), a joves periodistes a la
reunió de de Premis Nobel en Fisiologia i Medicina a Lindau (juliol) i a la visita
per a periodistes als Centres de recerca d’Àustria (novembre).
Participació en l’organització del concurs de fotografia Bioimatges. Jordi
Mazon, vocal d’activitats educatives de l’ACCC, va representar l’ACCC en
l’organització i el jurat del primer concurs de Fotografia biològica organitzat pel
Col·legi de Biòlegs de Catalunya (setembre)
Premi de literatura científica de la FCRI. Mercè Piqueras, presidenta de
l’ACCC, va ser membra del jurat del premi que convoca anualment la FCRI per
a la divulgació científica a través de la literatura (juliol).
Fòrum de recerca científica per a estudiants d’ensenyament secundari.
Organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics del districte de Les Corts.
Mercè Piqueras, presidenta de l’ACCC, va participar-hi com a membra del jurat.
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I Premi de divulgació del treball de recerca per a estudiants
d’ensenyament secundari. L’ACCC va convocar la primera edició del premi a
la divulgació de l’activitat científica del treball de recerca del batxillerat científic
(desembre).
Distribució de llibres de comunicació científica. La Fundació Esteve va
atorgar a tots els socis de l’ACCC dos llibres de la seva col·lecció Cuadernos
de Comunicación Científica de la Fundación Antonio Esteve, els números 4,
Debates sobre periodismo científico i 7, Jornada sobre periodismo científico
(setembre).
Activitats del Grup d’Informació Ambiental
Un cafè amb la ministra de Medi Ambient. El GIA va organitzar un café
científic per parlar amb la Ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, sobre
els punts d’actualitat ambiental més importants (abril).
Col·laboració en l’organització de la conferència d’Ana Mª Cetto (directora
adjunta de l’Agència Internacional d’Energia Atòmica, IAEA) La Energía
Nuclear del Futuro, i d’una roda de premsa amb la conferenciant (abril).
Presentació de l’Informe sobre l’estat de salut dels rius a Catalunya de
Projecte Rius. El GIA va organitzar per a Projecte Rius una taula rodona per
presentar un informe que compila les anàlisis fetes per ecòlegs de la UB, amb
dades recopilades per voluntaris que habiten vora els rius, aconseguint que les
persones participin en un projecte d’estudi del medi ambient (octubre).
Projecte del vocabulari ambiental. El GIA ha dut a terme un projecte de
vocabulari ambiental per a periodistes per tal de potenciar bones pràctiques de
periodisme ambiental. Aquest projecte ha estat subvencionat per la Fundació
Territori i Paisatge. Està en curs de realització.
Activitats del Grup SCI.COM
Turisme científic. El grup SciCom ha organitzat al llarg de l’any sortides amb
contingut científic fora de Barcelona, la residència habitual dels seus membres,
com ara una sortida naturalista al Delta de l’Ebre (febrer) o la visita de museus i
exposicions amb contingut científic a París (maig)
Visites a exposicions com “Apropa’t a la Ciència” al Palau Robert o l’exposició
de Suzanne Davit a l’Institut Botànic de Barcelona amb una visita guiada pels
seus creadors sobre les dieferents fases d’elaboració d’una exposició sobre
ciència i art.
Sortides de Teatre científic a veure les representacions de les obres Orión, Una
còpia, Arcadia i QED.
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INFORMACIÓ I CONTACTE
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Carrer Rambla de Catalunya 10, 1r.
08007 - Barcelona
Tel. 93 412 11 11
www.accc.cat,
secretaria-tecnica@accc.cat,
presidencia@accc.cat
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