Participa en la 17a
Setmana de la Ciència

L’organització ha publicat al portal Recerca en Acció
la informació de les activitats per inscriure-s’hi, en
cas que calgui, i consultar-ne més informació a
través de l’agenda científica d’aquest web:
http://bit.ly/Nyonh2

Del 16 al 25 de novembre
Una tardor més, la ciència torna a ser la
gran protagonista durant una setmana a Catalunya.
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
ha fet difusió, amb el suport de l’Associació Catalana
de Comunicació Científica (ACCC), entre altres
entitats, d’un bon grapat d’activitats divulgatives amb
motiu de la Setmana de la Ciència, que tindrà lloc a
diferents indrets del país del 16 al 25 de novembre.
L’Any Internacional de l’Energia Sostenible
per a Tothom, l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i
la Solidaritat Internacional i l’Any de la Neurociència
a Espanya, totes celebracions d’aquest 2012, donen
forma a les principals temàtiques de les activitats
previstes.

Cartell de l’esdeveniment

Tertúlia científica i cinema, de la mà de l’ACCC
El districte de Les Corts de Barcelona
tornarà un any més a acollir les activitats
organitzades amb la col·laboració de l’ACCC. El 22
de novembre, Lluís Fuentemilla, investigador de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL) i de la Universitat de Barcelona (UB),
conduirà una tertúlia científica sobre neurociència.
L’acte tindrà lloc a la cafeteria del Centre cívic Can
Deu a Les Corts (Plaça de la Concòrdia, 13) a les
19.00.
Fuentemilla explicarà com la memòria és
l’instrument que ens permet construir una línia que
uneix el nostre passat amb el nostre present i que
ens projecta al futur. «Sobre aquesta línia temporal,
la memòria no només ens permet establir què és allò
que ha de romandre amb el pas del temps, sinó que
ens ajudarà a reconstruir i interaccionar amb el
nostre entorn segons allò que hem viscut en el
nostre passat. Aquesta xerrada pretén plantejar la
idea que la memòria és, entre d’altres, un gran
exercici de construcció», ha indicat l’investigador de
l’IDIBELL i la UB.
El 28 de novembre serà el torn del cinema.
A les 17.00, el Centre Cívic de Les Corts (Carrer
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35) acollirà la projecció
de Mejor imposible, pel·lícula dirigida per James L.
Brooks i estrenada el 1997. Aquest film està
protagonitzat per Jack Nicholson, qui interpreta el
paper de Melvin Udall, un escriptor de novel·les
d’èxit que pateix un trastorn obsessiu compulsiu que
li provoca rebuig a l’hora de relacionar-se amb altres
persones. L’única persona que sembla suportar-lo
és Carol Connelly (Helen Hunt), cambrera del
restaurant on ell té la seva taula habitual. Carol és
determinant per ajudar Melvin a millorar les seves
relacions humanes; és una de les poques persones
que tenen una relació directa amb l’escriptor, ja que
l’atén diàriament en el restaurant. El canvi en la vida
de Melvin es produeix com a resposta a
l’hospitalització del seu veí Simon Bishop (Greg
Kinnear), atacat a casa seva per uns lladres. Melvin
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Udall, un escriptor de novel·les d’èxit que pateix un
trastorn obsessiu compulsiu que li provoca rebuig a
l’hora de relacionar-se amb altres persones. L’única
persona que sembla suportar-lo és Carol Connelly
(Helen Hunt), cambrera del restaurant on ell té la
seva taula habitual. Carol és determinant per ajudar
Melvin a millorar les seves relacions humanes; és
una de les poques persones que tenen una relació
directa amb l’escriptor, ja que l’atén diàriament en el
restaurant. El canvi en la vida de Melvin es produeix
com a resposta a l’hospitalització del seu veí Simon
Bishop (Greg Kinnear), atacat a casa seva per uns
lladres. Melvin es veu obligat a ocupar-se de Verdell,
el gos del veí. Això el portarà a poc a poc a
relacionar-se amb els seus semblants i canviar el
seu estil de vida, gràcies també al suport de la Carol.
Hi ha més informació de la resta d’activitats
programades al web de l’organització de la Setmana
de la Ciència:
www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia

especialitzat són algunes de les activitats
programades que es poden consultar al web
d’ExpAliments
2012.
L’esdeveniment
és
completament gratuït i l’organització informa que no
se suspendrà en cas de pluja, ja que la majoria de
les activitats són en espais tancats.

ExpAliments 2012: festa
de l’alimentació, la
nutrició i els aliments
Al Campus de l’Alimentació de la Universitat de
Barcelona amb activitats per a totes les edats
Una festa amb activitats al voltant de
l’alimentació, la nutrició, la salut i els aliments, en un
entorn saludable d’activitat física. Així es defineix
ExpAliments 2012, una jornada que s’organitza el 17
de novembre al Campus de l’Alimentació de
Torribera de la Universitat de Barcelona (UB), amb
el suport de l’ACCC. La cita, que se celebra a Santa
Coloma de Gramenet (Avinguda Prat de la Riba,
171), té com a tema principal la seguretat
alimentària. L’esdeveniment compta amb activitats
adreçades a tothom, des de la canalla al públic
especialitzat.
Programa
Tallers, jocs i activitats esportives per a nens
i nenes o ponències per a públic especialitzat i no

Cartell de l’esdeveniment

ExpAliments 2012 compta amb el suport del
programa per al finançament d’actuacions en l’àmbit
de la divulgació científica (ACDC), de la Direcció
General de Recerca del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i forma
part del programa de la Setmana de la Ciència 2012.
Hi ha més informació al web de
l’organització: http://bit.ly/WOgoDD
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«16 científiques
catalanes», a Esplugues
de Llobregat
La mostra acollirà el 8 de novembre la
conferència «L’arqueòleg, el Sherlock Holmes
del passat», a càrrec de l’arqueòloga Marta
Prevosti
L’exposició «16 científiques catalanes»
arriba a Esplugues de Llobregat. Organitzada per
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC) amb la col·laboració del Departament
d’Economia i Coneixement (ECO) de la Generalitat
de Catalunya, la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de
Unidades de Cultura Científica (UCC+i), la mostra
s’obre al públic des del 5 de novembre a les 15.30 a
la Biblioteca Pare Miguel (Carrer d’Àngel Guimerà,
106) de la localitat barcelonina.
La mostra va ser guardonada el 2011, en la
modalitat «Ciencia, ingeniería y valores», amb el
Premi Especial «Mujer, ciencia y técnica» a la fira
científica de «Ciencia en acción», que va tenir lloc a
Lleida del 7 al 9 d’octubre de l’any passat.

«L’arqueòleg, el Sherlock Holmes del passat»
Dins del marc de l’exposició, Marta Prevosti,
arqueòloga i investigadora de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC), conduirà una
conferència sobre els orígens i fonaments de
l’arqueologia i la metodologia que segueix la
disciplina. Prevosti, una de les protagonistes de la
mostra, també farà un breu recorregut explicatiu pels
monuments més destacables de l’arqueologia
catalana.
Aquesta conferència tindrà lloc a la mateixa
biblioteca el 8 de novembre a les 19.00. No cal
inscripció prèvia.
Més informació: http://bitly.com/Rj3LK5

La Fundación BBVA
anuncia els guanyadors
dels seus premis a la
conservació de la
biodiversitat
Amb una dotació de més de mig milió d’euros
Araceli Acosta, periodista del diari ABC, la
Fundación Oso Pardo i BirdLife International han
estat els guardonats als Premios Fundación BBVA a
la Conservación de la Biodiversidad 2011 en les
categories
de
difusió
del
coneixement
i
sensibilització de la biodiversitat, d’actuacions en
conservació de la biodiversitat i de conservació de la
biodiversitat a Llatinoamèrica, respectivament. Tots
tres premis sumen una quantia de 580.000 euros,
sent la Fundación BBVA una de les entitats que
dedica una partida econòmica més elevada a
premiar la conservació de la biodiversitat.

La mostra a la fira «Ciencia en acción» (foto: ACCC)

Premi a Josep del Hoyo en l’edició 2010
El passat 26 de setembre, la fundació va
lliurar els premis de la passada edició. Els
guardonats van ser WWF Espanya, en la categoria
d’actuacions en conservació de la biodiversitat, la

ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
Pàgina 3

universitat peruana Cayetano Heredia, en la de
conservació de la biodiversitat a Llatinoamèrica i
Josep del Hoyo Calduch, en la de difusió del
coneixement i sensibilització de la biodiversitat.
Del Hoyo, naturalista català, és el creador
del Handbook of the Birds of the World, una obra
iniciada el 1992 que és de referència per a
l’ornitologia de tot el món. Present en nombroses
biblioteques, l’obra compta amb 19.000 subscriptors,
entre els quals hi ha institucions com la Biblioteca
del Congrés dels Estats Units, els museus d’Història
Natural de París, Londres i Nova York, la
Smithsonian Institution, la IUCN (Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura), Conservation
International,
o
el
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC).

Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE), la Fundació La Caixa, Gas
Natural-Fenosa, la Fundació Catalana de Suport per
a la Recerca i la Innovació, la Institució de Centres
de Recerca de Catalunya (CERCA), el Museu BlauMuseu 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.
Hi ha més informació al web de
l’organització: http://bit.ly/R6jD2i

Resum de la llista de
correu de l’ACCC
Els temes protagonistes a l’octubre

Els guardonats amb membres de l’organització i del jurat (foto:
Fundación BBVA)

La Fundación BBVA, entitat col·laboradora de
l’ACCC
La Fundación BBVA s’ha sumat des del
passat mes de setembre a les entitats
col·laboradores de l’Associació Catalana de
Comunicació Científica. D’aquesta manera, la
fundació donarà suport a l’associació per fomentar
les activitats de comunicació i divulgació a
Catalunya.
Juntament amb la fundació, 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, la

La llista de distribució de correu electrònic
de l’ACCC demostra que pot ser una bona font
d’informació. Això va quedar palès quan algú va
reclamar com podia aconseguir un escrit de Ramon
Margalef titulat en català Fets senzills sobre la vida i
l’ambient que no cal oblidar a l’hora de preparar
llibres de text per als nostres néts (original en anglès
«Simple facts about life and the environment not to
forget
in
preparing
schoolbooks
for
our
grandchildren»). Algú va suggerir el catàleg de les
biblioteques de la Universitat de Barcelona:
http://bit.ly/WOhJu7. Un altre va aportar un article de
Joandomènec Ros, biòleg, divulgador i soci de
l’ACCC, on es resumeix l’escrit de Margalef:
http://bit.ly/WOhOhE. Un altre llistaire va indicar que
«en Cesc Peters, de l’Institut de Ciències del Mar, va
crear una plana web amb la major part de l’obra de
Margalef escanejada: http://bit.ly/TelXUI». Finalment,
l’interessat va trobar l’article i va compartir el
següent enllaç: http://bit.ly/Tem0zU.
«La felicitat a la feina està relacionada amb
molts factors –per exemple, el funcionament de l’aire
condicionat–, però molt possiblement un dels més
importants és el sou. Un estudi d’investigadors de la
Universidad Carlos III de Madrid confirma que no
només ens importa el nostre sou sinó també el sou
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sinó també el sou de les persones que ens
mesures d’Esperanza Aguirre, etc.».
envolten». Així començava el correu amb una de les
La llista de correu també és un espai per
primeres notícies comentades a la llista el mes
resoldre segons quins dubtes. Un dels participants
d’octubre. Algú, al respecte d’això, va afegir que «hi
va preguntar obertament com estava regulat el dret
ha diversos estudis que no han trobat correlació
de cita als blocs, és a dir, si la llei li permet
entre sou i satisfacció laboral o motivació. Són força
mencionar articles a les entrades del seu bloc. Algú
indicava que «no me constan muchas controversias
interessants els realitzats per Edward Lawler i per
respecto de las citas, más allá de los “desaprensivos
Starford Beer durant els anys 70 i 80, que van donar
habituales” que trufan textos absolutamente
lloc a la teoria dels Recursos Humans». El debat es
prescindibles con grandes cantidades de citas de
va enriquir amb un vídeo que es va compartir al fil
autores valiosos». I afegia, «[…] nada justifica […]
d’aquest tema: «hi ha un meravellós vídeo de RSA
Animate, “The truth about what motivates us”, que
que una publicación (blog, web) reproduzca un texto
íntegro, o casi íntegro, por darle (o darnos)
explica el que realment ens motiva a la feina:
publicidad». La conclusió va ser que hi ha molts
http://bit.ly/RnteUz».
Una de les polèmiques a l’octubre va ser la
casos diferents, tal i com apuntava un altre
carta enviada pels estudiants de la Universidad
participant: «Suposo que també dependrà del bloc.
Complutense de Madrid (UCM) sobre la delicada
Per exemple, podran reproduir sense pagar-los res
els que estiguin amb una llicència Creative
situació econòmica d’aquesta institució acadèmica i
Commons que permeti reproduir-ne el contingut
les possibles decisions que prendria el seu rectorat
per tal de solucionar-ho, com ara el tancament de
encara que sigui per a finalitats comercials. Hi ha
facultats i l’acomiadament de personal. El participant
tantes possibilitats...».
de la llista que obria aquest tema i compartia
El participants de la llista de l’ACCC també
l’esmentada carta va opinar que «desconec fins a
poden aportar fonts pel que fa al desenvolupament
quin punt la situació descrita és traslladable a
de temes a mitjans. Així, algú indicava que voldria
d’altres universitats, però considero positiu, en
explicar «la probabilitat associada a la loteria, al
principi, l’exercici de transparència que està fent el
pòquer, a la ruleta, a la feina dels actuaris i a
rector de la UCM amb aquestes presentacions». Pel
l’herència (incidència de malalties congènites)». I per
contrari, algú va dubtar al respecte que «el
això demanava que «si en aquests moments teniu
comunicat dels estudiants de la Complutense sigui
alguna línia de recerca o alguna notícia d’actualitat
prou veraç i que les mesures que el rector diu de fer
relacionada amb el tema us agrairíem que ens ho
siguin factibles». El llistaire que va començar el tema
féssiu saber». Dit i fet. A continuació van venir els
va voler compartir el resum que un conegut li va
suggeriments d’altres membres de la llista: «a
passar sobre les reunions que va fer el rector de la
l’ESOF de Torí (2010), dins del programa de
divulgació, el Circolo dei Lettori va organitzar una
UCM per explicar la situació. En aquest text
s’indicava que «la Comunidad Autónoma de Madrid
exposició-taller molt interessant sobre els jocs
ha puesto un “deadline” a la UCM: si en marzo de
perquè la gent s’adonés que no val la pena invertir
2013 no hay un balance de caja positiva, la UCM
en joc ja que a la llarga se surt perdent. Ho vaig
podrá ser intervenida». Finalment algú va apuntar
comentar uns mesos més tard en el meu bloc,
relacionant-ho amb les cues de gent que es fan a La
que existeixen tant raons econòmiques com
Bruixa d’Or de Sort, i vaig posar-hi alguns enllaços
ideològiques per part del govern madrileny, ja que
«hi ha un enfrontament que ve de temps entre la
que potser us interessaran: http://bit.ly/Svc09c». Un
altre va indicar que «en un grupo de la UPC
UCM i el govern de la Comunitat de Madrid, que ja
(Dinámica no lineal y láseres: DONLL) Simone
es donava amb l’anterior rector. Per una banda el
Pogolotti (http://bitly.com/PFmXa6) escribió hace
deute acumulat, i per l’altra les manifestacions
unos meses un interesante artículo sobre como
polítiques de l’actual rector (per cert, fill de Santiago
predecir estrategias de jugadores en algunas
Carrillo) rebent la marxa de miners, enviant als
apuestas de internet (http://bitly.com/SsOURt)».
alumnes correus electrònics a casa criticant les
criticantlesmesures d’Esperanza Aguirre, etc.».
ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
Pàgina 5

I també un altre participant va apuntar que «Al
Museu de les Matemàtiques a Catalunya ara tenen
una exposició a Sabadell, al centre Unnim al costat
del Paleontològic, on hi ha alguns mòduls sobre
estadística i probabilitat: www.mmaca.cat».
Una altra de les polèmiques esmentades va
ser l’ERO a El País. Algú es preguntava si afectava
els periodistes que es dediquen a temes científics.
Una altra persona va aclarir que aquesta part de la
redacció del diari espanyol ja va ser reduïda amb
anterioritat. Però també va haver-hi una notícia
positiva sobre els mitjans. Un participant de la llista
va anunciar que «el setmanari El Temps torna al
quiosc (una publicació amb seccions de ciència i
medi ambient)».
L’octubre també va viure a la llista alguna
felicitació. El programa El medi ambient de TV3 va
rebre el Premi Ciències Ambientals en l’apartat de
Comunicació ambiental. Els premis van ser
convocats pel Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de
Catalunya i l’Associació Catalana de Ciències
Ambientals. Fins 23 missatges d’enhorabona va
rebre aquest fil. Les felicitacions també van ser per
Michele Catanzaro, membre de la junta de l’ACCC,
qui ha publicat recentment el llibre «Networks. A
Very Short Introduction» (Oxford University Press,
2012), amb G. Caldarelli.
La mala notícia del mes va ser l’anunci de la
mort, el 21 d’octubre, de Jaume Josa Llorca (19452012). Biòleg i historiador de la ciència, amb un
particular interès per l’evolucionisme biològic i la
seva difusió a Catalunya i Espanya, Josa va ser
investigador del CSIC vinculat al Departament
d’Història de la Ciència de la Institució Milà i
Fontanals des de 1990 fins al seu traspàs, a més de
professor associat d’Història de la Biologia a la
Universitat de Barcelona des dels anys setanta.
Una nota de premsa del Centre de Recerca
en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de Barcelona
titulada «La ingesta elevada d’aliments amb
acrilamida durant l’embaràs causa un menor pes del
nadó en néixer» va ser motiu de desacord d’algun
dels participants, qui va escriure si «és “La ingesta
elevada d’aliments amb acrilamida” o “la ingesta
d’aliments amb elevada proporció d’acrilamida”?
Aquesta ingesta, “causa” o “s’associa” amb menys
pes del nadó? Des del punt de vista terminològic,

crec que les mares no estaven “exposades” a alts
nivells d’acrilamida sinó que “ingerien” acrilamida.
No és un tema ambiental (exposició) sinó nutricional
(ingesta)». Algú va aclarir sobre l’acrilamida que «és
un polímer. No en sóc cap expert, a la llista segur
que n’hi haurà, però per exemple les taronges i les
mandarines se solen “pintar” amb polietilens, goma
laca i més elements polimèrics... i és habitual en la
fruita (de fet cal indicar-ho, crec que a l’etiquetatge,
però a les vendes “al detall” quan vénen de caixes el
consumidor perd la informació...). La gent compra
per la vista. Aquí sí puc compro fruita de pagès,
ecològica i sense pintar... més lletja (no lluent...)
però més bona!». Un altre llistaire va aportar que:
«l’acrilamida és una molècula petita orgànica, un
monòmer que pot servir per fer polímers (poliacrilats)
que s’usen per a diverses funcions (tractament
d’aigua, principalment). Els aliments no porten ni els
hi afegeixen plàstic. El que sí que porten són
molècules que són les mateixes que, industrialment,
es fan servir per fer plàstics». Finalment es va saber
per la llista que «La cocción a altas temperaturas
puede generar compuestos tóxicos. Para evitar la
presencia de acrilamida en las patatas fritas, las
autoridades alimentarias y sanitarias recomiendan
remojarlas y escaldarlas antes de freírlas, y mejor en
medio ácido. A partir de la revisión de numerosos
trabajos, en el Centro de Investigación y Desarrollo
en Grasas y Aceites de la Universidad de Chile han
recogido una serie de normas y parámetros de
producción y comercialización que permiten reducir
el contenido de acrilamida en alimentos». Aquesta
última cita està extreta de la publicació Investigación
y Ciencia: http://bit.ly/RnwUWj.
Finalment, alguns participants van mostrar el
seu desacord per la condemna a sis anys de presó a
Itàlia als sismòlegs que no van predir la magnitud del
terratrèmol que va destruir gran part de la ciutat
italiana de L’Aquila a l’abril de 2009.
De l’1 al 26 d’octubre, data de redacció
d’aquest resum, la llista va rebre 335 correus.
L’ACCC recorda als participants que no és
possible adjuntar arxius als correus que s’envien a la
llista.
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Raconet de la llengua
L’accent diacrític
L’accent diacrític és el que es fa servir per
donar a una mateixa paraula un significat distintiu.
De vegades són paraules que, segons les regles
ortogràfiques, no haurien de dur accent gràfic.
Repassem-ne algunes :

Amb accent

Sense accent

què (pronom interrogatiu
o relatiu després de
preposició)

que (conjunció; relatiu
sense preposició al
davant)

sé (del verb saber)

se (pronom)

séc, sécs (plecs en una
roba, paper, etc.

sec, secs (no mullat)

té (del verb tenir)

te (pronom; letra de
l’alfabet; planta per a
infusions)

Amb accent

Sense accent

bé, béns (castellà, bien,
bienes)

be, bens (ovella)

ús (servei)

us (pronom personal)

bóta, bótes (recipient per
al vi)

bota, botes (calçat)

véns, vénen (del verb
venir)

vens, venen (del verb
vendre)

vés (del verb anar)

ves (del verb veure)

Déu, déu (divinitat)

deu (del verb deure;
numeral; font)

dóna, dónes

dona, dones (persona del
sexe femení)

és (del verb ésser)

es (pronom)

féu (= va fer)

feu (castellà hacéis,
haced; feudo)

fóra (del verb ésser)

fora (adverbi; preposició

mà (part del cos)

ma (adjectiu possessiu)

més (quantitatiu)

mes (conjunció; part de
l’any)

méu (veu del gat)

meu (possessiu)

món (el planeta)

mon (possessiu)

móra (fruit)

mora (magribina;
musulmana)

nét, néta, néts, nétes (el
fill del fill)

net (sense brutícia)

ós, óssa, óssos, ósses
(animal)

os, ossos (part de
l’esquelet)

pèl, pèls (cabell)

pel (per + el), pels (per +
els)

Mercè Piqueras

Benvinguda als nous
socis de l’ACCC
A la Junta de l’ACCC celebrada durant el
mes d’octubre es va aprovar que Alejandro
Barragán, Eudald Escribà, Josep Maria Huguet,
Sonia Liñán i Olga Ordeig siguin socis de l’ACCC.
Si encara no ets soci, informa’t al nostre
web: http://bit.ly/lw9KgH

L’ACCC a Internet
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

séc, sécs (plecsACCC
en una- roba,
sec,
(no mullat)
Rambla
desecs
Catalunya
10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
paper, etc.
secretaria-tecnica@accc.cat
té (del verb tenir)

te (pronom; letra de
l’alfabet; planta per a
infusions)
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