
 
 

S’hi van presentar 132 vídeos 
 

 El 26 de juny ha tingut lloc el lliurament de 
premis i mencions d’honor de la segona edició del 
concurs «X(p)rimenta» a l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 
(EETAC), de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Després de visionar els 132 vídeos rebuts, el 
jurat va concedir 30 guardons: 2 premis remunerats 
amb 300 euros, 7 premis consistents en visites 
guiades al Delta de l’Ebre i entrades per a visitar 
centres científics, i 21 mencions. Aquest concurs 
està organitzat conjuntament per l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica i la Fundació 
Institució Catalana de Suport a la Recerca, amb el 
patrocini del Parc Natural del Delta de l’Ebre i el 
suport de l’empresa Physics! «X(p)rimenta» és un 
concurs adreçat a alumnes i professors que vulguin 
fer experiments interessants i que els gravin en 
vídeo. 

 

Un dels experiments (foto: www.recercaenaccio.cat) 

 El portal Recerca en acció, de la Fundació 
Institució Catalana de Suport a la Recerca, ha 
publicat els experiments guardonats a la seva base 
de dades d’experiments científics: http://bit.ly/lGh4P. 
  L’organització vol agrair a totes les escoles 
participants el seu esforç, la riquesa dels 
plantejaments i la qualitat dels vídeos rebuts. 
La llista de guanyadors es pot consultar a: 
http://bit.ly/JXafiM. 

La multinacional química fa balanç dels seus 
resultats de 2011 

 

 Claudi Mans (ACCC). A la conferència de 
premsa que BASF Espanyola va fer el 6 de juny a la 
Llotja de Mar de Barcelona, el conseller delegat 
Erwin Rauhe ha presentat resultats molt positius pel 
que fa a les vendes de 2011, superiors en un 17% a 
les de 2010. En canvi, al primer trimestre de 2012 
s’han reduït un 14% respecte al mateix període de 
2011. Malgrat això, ha anunciat inversions de 40 
milions d’euros per al 2012 en el seu conjunt de 
plantes. Com en altres conferències de premsa 
anteriors, ha reclamat de les administracions un 
marc normatiu més estable, unes tarifes 
energètiques adequades per a la competitivitat de 
les plantes espanyoles, i millorar les connexions 
logístiques per fer-les equiparables a les del centre i 
nord d’Europa. En aquest sentit s’ha mostrat confiat 
que la propera inversió en el carril d’ample 
internacional entre Tarragona i Castellbisbal 
promesa pel Ministeri de Foment s’execuarà en 
breu, i facilitarà les exportacions a Europa dels 
productes facturats a les seves plantes de 
Tarragona, i la importació de matèries primeres i 
productes acabats per a la seva comercialització a la 
península ibèrica. 
 

 
 

Membres de BASF presentant els resultats de 2011 a la Llotja de 
Mar de Barcelona (foto: Claudi Mans) 
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  Carles Navarro, director comercial i 

subdirector general, ha presentat novetats com el 
polímer Ecovio, 100 per cent biodegradable i apte 
per a film agrícola o per a bosses de brossa; i ha 
mostrat la possibilitat d’usar el Neopor, una modalitat 
de perles de polistirè expandit adequades per al 
farciment de les càmeres d’aire dels edificis de 
vivendes ja existents i que no tenen aïllament, amb 
l’estalvi de calefacció o refrigeració corresponent, i la 
reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. 
Joan M. Garcia Girona, director dels centres de 
producció de BASF Espanyola, ha fet una breu 
descripció de les 9 plantes de BASF a Espanya, i ha 
presentat el nou projecte de Terminal Intermodal a 
Tarragona per a la càrrega i descàrrega de fins a 
tres trens simultàniament, de llargàries de 520 m, 
combinat amb una zona d’emmagatzematge de 
contenidors, càrrega i descàrrega de camions i 
transport entre la terminal i les plantes de producció. 
  Al següent enllaç es pot llegir una crònica i 
veure un vídeo, elaborats per l’ACCC, sobre una de 
les presentacions d’aquesta companyia a la seva 
seu de Ludwigshafen (Alemanya):  
http://bit.ly/PFAVEk. 

maig, quan la confederació va aprovar-ne la seva 
incorporació. Aquestes societats representen a més 
de 33.000 científics. 
 

 
 

L’ACCC va demanar la seva adhesió a la 
COSCE després de la XIX Assemblea General 
Ordinària, celebrada el 26 de març, en què els socis 
van aprovar-ne la sol·licitud d’ingrés. L’ACCC 
s’integra dins la confederació com a societat 
adherida, amb veu però sense vot i sense l’opció de 
formar part de la seva junta directiva. L’associació 
rebrà tota la informació que es remeti a les societats 
numeràries i no haurà de pagar cap quota. 

Presideix la COSCE Carlos Andradas 
Heranz, catedràtic de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques de la Universidad Complutense de 
Madrid i membre de la Real Sociedad Matemática 
Española. 

 Vegeu més informació sobre la COSCE al 
seu web: http://www.cosce.org/. 
 

L’associació és la primera entitat que no és una 
societat científica que és admesa per la COSCE 

 
 Contribuir al desenvolupament científic i 
tecnològic del país; actuar com interlocutor qualificat 
i unificat, tant davant de la pròpia societat civil com 
davant del seus poders públics representatius en 
assumptes que afectin la ciència; promoure el paper 
de la ciència i contribuir a la seva difusió com un 
ingredient necessari i imprescindible de la cultura. 
Aquests són els objectius de la Confederación de 
Sociedades Científicas de España (COSCE). Més 
de 70 societats científiques formen aquesta entitat, 
entre les quals es troba l’ACCC des del passat 17 de 
maig, quan la confederació va aprovar-ne la seva 
incorporació. Aquestes societats representen a més 
de 33.000 científics. 

Amb l’Associació, a Catalunya hi ha deu unitats, 
segons el web oficial 

 

 La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) ha aprovat que l’ACCC continuï 
comptant amb una Unitat de Cultura Científica i 
d’Innovació (UCC+i) fins al 2014. Les UCC+i són, 
segons indica la FECYT a la seva pàgina oficial, «un 
dels principals agents en la difusió i divulgació de la 
ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un 
servei clau per millorar i incrementar la formació, la 
cultura i els coneixements científics dels ciutadans». 

La Xarxa d’UCC+i té per objectiu fomentar 
l’intercanvi d’experiències i la recerca de sinergies 
entre entitats, cosa que millora la qualitat dels 
productes i serveis de les UCC+i i promou 
l’optimització de recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ACCC s’adhereix a la 
Confederación de 

Sociedades Científicas de 

España 

La FECYT renova la 

UCC+i de l’ACCC 
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 l’optimització de recursos. Al web www.comcired.es 

es poden consultar totes aquestes característiques i 
conèixer els membres existents a la xarxa de tot 
l’Estat. 
 

 
 
La xarxa UCC+i a Catalunya 

Pel que fa a Catalunya, la pàgina oficial 
actualment reconeix deu unitats corresponents al 
Centre d’Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC), 
la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de 
Recerca en Sanitat Animal (CRESA), la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), el Parc Científic de Barcelona 
(PCB), la Fundació Privada del Centre de Regulació 
Genòmica (CRG), la Fundació Universitària Balmes 
– Universitat de Vic (UVic), la Universitat de Girona 
(UdG) i l’ACCC.  
  

Membres de l’ACCC participen en el quart «Beer 
for Science» de Barcelona 

 

 Xavier Joya (ACCC). «Una activitat que 
intenta trencar amb el gremialisme existent entre 
científics i periodistes per tal de treballar plegats en 
una mateixa línia». Amb aquestes paraules definia 
Marc Casanovas, cofundador del portal de 
comunicació científica Dixit, l’objectiu fonamental de 
la celebració d’un «Beer for Science», que a Twitter 
es va comentar sota l’etiqueta #bfsb. 

 El passat dijous 14 de juny es va celebrar 
una nova edició del «Beer for Science» a Barcelona. 
L’acte va tenir lloc a la cerveseria de la Fàbrica 
Moritz (Ronda Sant Antoni, 39) i va ser l’antesala per 
donar pas al llarg període estival i recarregar 
energies per encarar la tornada a la feina amb noves 
perspectives i ambiciosos projectes. 

 

energies per encarar la tornada a la feina amb noves 
perspectives i ambiciosos projectes. 

La immediatesa i l’abast de la xarxa social 
Twitter van servir per convocar els participants. Un 
cop més, divulgadors, blocaires, periodistes i 
científics es van congregar a la fàbrica cervesera 
catalana 

 

 
 

Raül Toran, vicepresident de l'ACCC, a la dreta de la imatge en el 

quart «Beer for Science» de Barcelona (foto: Xavier Joya) 

 
A Barcelona ja és la IV edició que s’hi 

celebra. La majoria d’assistents participa amb la 
intenció de reprendre les converses que van quedar 
aparcades a l’anterior o per l’oportunitat de conèixer 
aquelles persones que segueix a les xarxes socials. 
En definitiva, una oportunitat per beure plàcidament 
unes birres mentre es gaudeix de la companyia 
mútua. Òbviament, l’assistència és lliure i la invitació 
és oberta a tohom, de manera que qualsevol que hi 
vulgui anar pot fer-ho, i no només ell, sinó 
acompanyat amb els seus amics. 

Entre els cercles formats, van sorgir debats 
ja clàssics, com l’interès que suscita la ciència al 
públic general. En aquest sentit, Silvia Garcia 
Farreny (a Twitter @madeinfarreny) del portal de 
notícies científiques Notícies d’In, ha apuntat que 
«els periodistes que es dediquen a la comunicació 
científica ens hem adonat de la forta demanda social 
existent respecte a la informació científica i la 
importància de crear continguts prou atractius per al 
gran públic». 

Un cop més, es va posar en evidència l’èxit 
de convocatòria que té aquesta reunió informal que 
s’ha anat consolidant amb el pas del temps. 

Hi ha més informació al bloc de la iniciativa: 
http://beerforscience.wordpress.com/. 
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Del 26 al 28 de setembre 
 

 Ángela Bernardo, Beatriz Gálvez, Núria Jar, 
Marta Palomo, Inés Perales i Mercè Piqueras rebran 
una beca per a poder participar al Seminari 
Internacional de Periodisme i Medi Ambient que 
tindrà lloc del 26 al 28 de setembre. L’organització 
del seminari ha proporcionat aquestes beques per 
als socis i sòcies de l’ACCC que podran assistir a 
l’esdeveniment abonant 175 euros per totes les 
despeses.  
 

 
 
 Hi ha més informació sobre el XV Seminari 
Internacional de Periodisme i Medi Ambient al web 
de l’organització: http://www.sipma.es/ 
 

La primera trobada va ser a Estocolm al 
2004, seguida de Múnic, al 2006, Barcelona, al 
2008, i Torí, al 2010. Després de Dublín, Copenhage 
acollirà l’esdeveniment al 2014. L’ESOF és un 
esdeveniment multidisciplinari que té per objectius 
ser l’aparador dels últims avanços en ciència i 
tecnologia, promoure el diàleg entre els implicats en 
ciència i tecnologia, com ara científics, periodistes i 
responsables de política científica, i fomentar 
l’interès de la societat en el debat sobre ciència i 
tecnologia.  

 

 
 

Hi ha més informació al web de 
l’organització: http://www.esof.eu/ 

 
 

 
 

 

El membre de l’ACCC acudirà gràcies a una beca 
de la Irish Science & Technology Journalists’ 

Association 
 

Michele Catanzaro, periodista científic i 
membre de l’ACCC, participarà al l’Euroscience 
Open Forum (ESOF) 2012 que tindrà lloc a Dublín 
de l’11 al 15 de juliol. L’ESOF és una reunió europea 
de ciència que té lloc cada dos anys a alguna ciutat 
europea.  

 

Com a l’edició anterior, l’associació coordinarà 
una sèrie de microdiàlegs 

 
L’Observatori de la Comunicació Científica 

de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) està 
posant a punt tots els detalls de la segona edició del 
Campus Gutenberg de Comunicació i Cultura 
Científica. L’esdeveniment vol ser un punt de 
trobada de totes aquelles persones implicades en el 
comunicació i divulgació científiques de l’Estat. El 
Campus, coorganitzat per l’OCC-UPF, el Máster de 
Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental (IDEC-
UPF) y la Obra Social “la Caixa”, tindrà lloc el 17 i 18 
de setembre al Campus de la Comunicació de la 
UPF. 

Com a la primera edició, l’ACCC 
s’encarregarà de la coordinació dels anomenats 
microdiàlegs, on experts en diferents aspectes de la 
comunicació i cultura científiques exposaran de 
forma  breu  davant  un  públic  reduït  un  projecte  o 
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 experiència. La durada de cada sessió serà de 30 

minuts amb un aforament màxim de 50 persones. 
 

 
 

Encara no és possible realitzar la inscripció 
al Campus però es pot consultar el programa que ja 
està en línia al web de l’esdeveniment: 
http://www.occ.upf.edu/gutenberg/. 

 
 

 

Pedro Alonso, metge i director de l'Institut de 
Salut Global de Barcelona, tanca el cicle «Una 

altra manera de mirar la salut» 
 

 Demà, 27 de juny, a les 19.30, Pedro Alonso 
serà l'últim dels ponents del cicle «Una altra manera 
de mirar la salut» que s'ha desenvolupat a l'Ateneu 
Barcelonès (Carrer de la Canuda 6) coorganitzat per 
l'Associació Catalana de Comunicació Científica. El 
metge i director de l'Institut de Salut Global 
(ISGlobal) conduirà la conferència «Malària, malaltia 
d'un món desigual». L'acte serà presentat pel 
periodista científic Michele Catanzaro, organitzador 
del cicle i membre de l'ACCC. 

La malària és un fenomen mèdic i social 
alhora. Aquesta epidèmia és el resultat del cercle 
viciós malaltia-pobresa, en el qual la desigualtat 
perjudica la salut, fet que al seu torn produeix encara 
més desigualtat. Si mirem a la història de la malària 
a Europa, veiem que les armes bàsiques de la lluita 
que es va lliurar contra aquesta malaltia són les 
mateixes que s'haurien d'aplicar als nostres dies a 
l'Àfrica i en altres llocs del món. Revisem els factors 
que determinen l'epidèmia i els remeis que hem 
d'aplicar. També reflexionem sobre quins són els 
problemes del nostre planeta que hauríem resoldre 
per eradicar les malalties relacionades amb la 
pobresa. 

 

 
 

Les conferències passades del cicle 
Al canal de Vimeo de l'ACCC És possible 

veure les cròniques de les altres conferències del 
cicle, com ara «La impregnació corporal per 
compostos tòxics: salut, cultura i societat», a càrrec 
de Miquel Porta, investigador en salut pública, i 
«Barcelona: revisió mèdica», conduïda per Carme 
Borrell, directora de recerca de l'Agència de Salut 
Pública de Barcelona. Podeu visionar-les a través de 
www.vimeo.com/accc. 

 
 
  
 

El COIB se suma a les organitzacions que donen 
suport a l’ACCC 

 
 El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona (COIB) ha formalitzat al juny incorporar-se 
com a entitat col•laboradora de l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica (ACCC). Junt 
amb el COIB, donen suport a l’ACCC l’Associació 
Catalana d’Instal•lacions de Tractament de Residus 
Especials (ACITRE), Aigües de Barcelona (AGBAR), 
l’empresa química BASF, Ciment Català, la 
Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE), la Fundació La Caixa, Gas 
Natural-Fenosa, la Institució de Centres de Recerca 
de Catalunya (CERCA), el Museu Blau–Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i l’empresa 
farmacèutica Novartis. La Generalitat de Catalunya 
també dóna suport a accions concretes de l’ACCC a 
través de les convocatòries d’ajuts del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
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Destaquem alguns dels temes de juny 
 
 «Desde lo que es imposible ver, hasta...». 
Així va titular el membre de la llista de correu que va 
compartir una aplicació web creada per uns 
estudiants dels Estats Units anomenada «L’escala 
de l’Univers».  
 Al web http://htwins.net/scale2/lang.html es 
poden comprovar les grans dimensions d’una 
galàxia fins arribar a les dimensions més reduïdes 
més enllà d’un neutrí. Els llistaires van congratular-
se d’aquesta bona aplicació amb un total de 23 
correus sobre aquesta temàtica. Algun dels 
participants va recordar un article de la revista 
Investigación y ciencia del 1979 titulat «Problemas 
físicos con muchas escalas de longitud» que es pot 
llegir al següent enllaç: http://bit.ly/PFYhd9. Aquesta 
publicació també va centrar alguns comentaris per la 
publicació de «La ciencia después de Alan Turing», 
un nou número de la seva  col·lecció Temas, editat 
coincidint amb el centenari del naixement del 
matemàtic britànic Alan Mathison Turing, un dels 
pares de la ciència de la computació. Algun dels 
participants de la llista de correu va comentar que ja 
havia llegit la publicació i que li havia agradat per la 
seva transversalitat de temes científics. Aprofitant 
l’avinentesa, algú va compartir el web de l’Any 
Turing: www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/. 

 Al juny vam conèixer, a través de la llista, 
què és el Trànsit de Venus. Aquest esdeveniment 
consisteix en el pas de Venus per davant del Sol, 
vist des de la Terra. Es produeix quan el Sol, Venus i 
la Terra es troben alineats. La transcendència de 
l’esdeveniment, que fins l’any 2117 no es tornarà a 
produir de nou, va fer que e la llista se’n fes ressò i 
va servir per compartir enllaços per veure en directe 
l’esdeveniment. Malgrat tot, l’observació des de casa 
nostra no va ser total ja que el cel estava molt 
ennuvolat. 

A la llista també es va opinar sobre les 
declaracions de Carmen Vela, l’actual secretària 
d’Estat de recerca, en relació al suposat superàvit 
d’investigadors a Espanya. Els participants van 
mostrar el seu desacord i  van compartir les reaccions 
de la comunitat investigadora com ara la preocupació de la 

Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), que va 

respondre a través del seu web www.precarios.org. 

 

d’investigadors a Espanya. Els participants van 
mostrar el seu desacord i  van compartir les 
reaccions de la comunitat investigadora com ara la 
preocupació de la Federación de Jóvenes 
Investigadores (FJI), que va respondre a través del 
seu web www.precarios.org. 

Els llistaires van felicitar el programa El medi 
ambient, de TV3, dirigit per Xavier Duran, soci de 
l’ACCC, per haver estat guardonat amb el premi de 
periodisme en l’apartat de ràdio i televisió que atorga 
l’associació ElioCat, que agrupa la major part 
d’empreses d’energia eòlica de Catalunya.  
 Els llistaires també van tenir paraules de 
felicitació per al nou portal de medi ambient a 
Balears, iniciativa del Diari de Mallorca coincidint 
amb el Dia Mundial del Medi Ambient: 
www.diariodemallorca.es/medio-ambiente. 
 La canalla també ha sigut protagonista a la 
llista. Durant el juny un dels llistaires va sol·licitar 
que li suggerissin alguna pel·lícula infantil sobre 
ciència. Donald en el país de las matemáticas, 
Space Chimps, Atlantis, el imperio Perdido i Planeta 
del Tesoro, van ser alguns dels suggeriments. I els 
nens també van ser els protagonistes dels 
comentaris amb un llibre recomanat sobre 
microbiologia: Contes de microbis, un recull de 
poemes que el bioquímic Arthur Kornberg va fer per 
als seus néts. 

Una de les polèmiques del mes van ser les 
declaracions de James Lovelock, un dels pares de la 
teoria Gaia, lamentant-se sobre l’abandonament en 
l’ús d’energia nuclear per part d’Alemanya.  

Un altre dels temes que es va comentar va 
ser la candidatura de Barcelona - Pirineu 2022 dels 
Jocs Olímpics d’hivern. Més d’un participant indicava 
que probablement, segons apunten alguns estudis, 
per aquelles dates no caurà prou neu a Catalunya i 
haurà de nodrir-se de molta d’artificial. 

Una de les participacions curioses del mes 
va anar a càrrec d’unes bessones que volien trobar 
a un grup de recerca que estudiés precisament els 
casos dels bessons. 

 Tanquem el repàs al mes amb la campanya 
de la UE per a despertar vocacions científiques entre 
les noies. El vídeo publicat a Youtube, a l’enllaç 
http://bit.ly/LGfQ9D. Per algun llistaire, tot i que el 
contingut és correcte, l’estètica és sexista. Fins i tot, 
algú ironitzava que podria ser un anunci de perfum. Els 
membres de la llista de correu de l’ACCC destaquen que 

potser el missatge no és adient pel seu destinatari: 

fomentar la vocació científica entre les dones. Aquest 

tema ha estat el que més debat ha suscitat durant aquest 

mes. 
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Resum de la llista de 
distribució de l’ACCC 

 

http://www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/
http://www.precarios.org/
http://www.precarios.org/
http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente
http://bit.ly/LGfQ9D
mailto:secretaria-tecnica@accc.cat


 
 

Recolzar i donar suport 
 

 El ver català ‘recolzar’ es tradueix al castellà 
com a ‘apoyar’. Tanmateix, la traducció inversa no 
sempre és correcta. En català, ‘recolzar’ significa 
‘descansar, una cosa, sobre un suport’; també, amb 
un ús pronominal, ‘‘sostenir-se fent descansar els 
colzes, l’esquena, etc., sobre un suport’. Pot usar-se 
també en sentit figurat. Vegem.ne alguns exemples: 
 

 Quan uso l’ordinador procuro sempre que els 
meus braços recolzin damunt la taula. 

 Estava tan cansat que va recolzar-se en la paret. 

 Ha fet una afirmació que recolza en fets objectius. 
 
 A diferència del castellà ‘apoyar’, el verb 
català ‘recolzar’ mai no significa ‘donar suport, 
sostenir, defensar, ajudar, abonar’. De la mateixa 
manera, ‘recolzament’ no equival al castellà ‘apoyo’ 
amb aquest significat. Vegem-ne alguns exemples 
d’ús erroni trobats en diversos mitjans i com es 
podria dir: 
 

 El PP no recolza l’actuació del govern municipal. 

 El PP no dóna suport a l'actuació del govern 
municipal. 

 

 Xavier Trias recolza crear un “bicing” de motos. 

 Xavier Trias abona la creació d’un “bicing” de 
motos. 

 

 El Govern recolza Dívar i dóna per revisades 
«totes les despeses». 

 El Govern defensa Dívar i dóna per revisades 
«totes les despeses». 

 

 El Rei garanteix el seu recolzament als pescadors 
en la crisi del Penyal. 

 El Rei garanteix el seu suport als pescadors en la crisi 

del Penyal. 

 
Mercè Piqueras 

 El Rei garanteix el seu recolzament als pescadors 
en la crisi del Penyal. 

 El Rei garanteix el seu suport als pescadors en la 
crisi del Penyal. 

 
Mercè Piqueras 

 
 

algú ironitzava que podria ser un anunci de perfum. 
Els membres de la llista de correu de l’ACCC 
destaquen que potser el missatge no és adient pel 
seu destinatari: fomentar la vocació científica entre 
les dones. Aquest tema ha estat el que més debat 
ha suscitat durant aquest mes. 
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El raconet de la llengua Benvinguda als nous 
socis de l’ACCC 

 

Segueix-nos a: 
 
Web: accc.cat 
Twitter: twitter.com/ACCC_ 
Facebook: facebook.com/ACCCientifica 
Flickr: flickr.com/photos/accc_/ 
LinkedIn (empresa i grup):  
linkd.in/ceddtJ 
linkd.in/aaisv4 
Vimeo: vimeo.com/accc 
 

     

L’ACCC a Internet 
 

 A la Junta de l’ACCC celebrada durant el 
mes de juny es va aprovar que Beatriz Gálvez, 
Matilde Gordero, Albert Martínez i Inés Perales,  
siguin sòcies de l’ACCC.  
 Si encara no ets soci, informa’t al nostre 
web: http://bit.ly/lw9KgH 

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
http://www.accc.cat/
http://twitter.com/#!/ACCC_
http://www.facebook.com/ACCCientifica
http://www.flickr.com/photos/accc_/
http://linkd.in/ceddtJ
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3369537
http://vimeo.com/accc
http://bit.ly/lw9KgH


 
 

Entitats col·laboradores de l’ACCC 
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