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L’ACCC convoca la segona 
edició d’«Il·lustraciència» 

 
Un projecte participatiu i obert a la ciutadania per 

apropar la il·lustració científica a la societat 
 

 Et dediques professionalment a la il·lustració 
o t’agradaria dedicar-t’hi? Estàs especialitzat en 
ciència o t’agrada aquest àmbit temàtic? L’ACCC ha 
convocat la segona edició del seu concurs 
d’il·lustració científica. Il·lustraciència 
(illustraciencia.cat) arrenca de nou amb l’objectiu de 
fomentar la il·lustració científica, el seu estudi, la 
seva visibilitat social i les sortides professionals de 
les persones que s’hi dediquen a través 
l’apropament del seu treball a la societat. 
 Aquest certamen vol consolidar-se com a 
una acció glocal, és a dir, tenir impacte global duent 
a terme una acció local. Un altre dels objectius 
d’Il·lustraciència és ser un referent internacional i 
convertir-se en una plataforma per a il·lustradors i 
empreses. Té l’antecendent de la primera edició, 
que va comptar amb un centenar de participants i de 
la qual se’n va fer una exposició amb una selecció 
de 40 de les obres participants. 
 

 
 

Cartell del concurs (imatge: Miquel Baidal) 

 Il·lustraciència és un projecte que compta 
amb el suport de entitats com la Universidade de 
Aveiro, Transmitting Science, empresa catalana 
especialitzada en cursos de postgrau, o Wikiars de 
Wikipedia, una iniciativa que anima  les escoles d’art 
i disseny a participar en els projectes i les fites del 
moviment Wikimedia per difondre a tothom el 
coneixement humà. 
 Juntament amb el certamen, l’organització 
espera poder impulsar altres activitats paral·leles, 
com ara cursos d’il·lustració científica i conferències 
en centres educatius. 
 
Com participar-hi? 
  Per enviar alguna obra per participar 
a Il·lustraciència cal accedir al web illustraciencia.cat 
a l’apartat Premi/participa, on es troba el formulari. 
Hi ha dues modalitats de participació: estudiant i 
professional. El termini per enviar obres a concurs 
és el 14 d’abril de 2014.  
 
Premis  
 La segona edició del certamen comptarà 
amb diferents premis. Un jurat professional decidirà 
tots els premis, excepte el premi del públic. La 
persona autora de l’obra guanyadora del 
Premi Il·lustraciència Segona Edició i la del Premi 
del Públic rebran cadascuna 300 euros.  
 Els participants a la categoria estudiant, a 
més de poder accedir als premis econòmics, podran 
obtenir un dels 4 premis en formació. El primer dels 
guardons de formació consisteix en la possibilitat de 
matricular-se en una unitat de formació, de dues i 
tres setmanes intensives de durada, a triar entre les 
10 disponibles per any escolar, en el Laboratori 
d’Il·lustració Científica de la Universidade de Aveiro 
(Portugal) -en el curs lectiu 2014-2015.Un altre 
premi formatiu consistirà en una estada de 
pràctiques de fins a dues setmanes, també en el 
Laboratori d’Il·lustració Científica de la Universidade 
de Aveiro. En tots dos casos són cursos coordinats 
per Fernando Correia. Els altres dos premis de 
formació són, per una banda, una estada de 
pràctiques de fins a una setmana en el Laboratori de 
Il·lustració Científica de la Universidade de Aveiro, i, 
per una altra, una matrícula d’una setmana intensiva 
en qualsevol dels cursos organitzats per 
Transmitting Science, especialitzats en cursos de 
postgrau. Els premis de formació només inclouen 
estar exempt del pagament de matrícula, però no 
cobreixen despeses de viatge ni d’allotjament.  

 Per al premi del públic, les persones 
interessades podran votar les seves obres favorites 
a través del web de l’organització entre el 15 d’abril i 
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en qualsevol dels cursos organitzats per 
Transmitting Science, especialitzats en cursos de 
postgrau. Els premis de formació només inclouen 
estar exempt del pagament de matrícula, però no 
cobreixen despeses de viatge ni d’allotjament.  
 Per al premi del públic, les persones 
interessades podran votar les seves obres favorites 
a través del web de l’organització entre el 15 d’abril i 
el 30 de juny entre les 40 obres seleccionades pel 
jurat. 
  L’organització farà públiques les obres 
guanyadores el proper 12 de juliol. A més, les 40 
obres seleccionades participaran en una exposició 
col·lectiva i rebran un diploma acreditatiu. 
  
El jurat 
 El jurat del premi està format per Fernando 
Correia, director del laboratori d’il·lustració científica 
de la Universidade de Aveiro, Soledad Esteban-
Trivigno, directora acadèmica de Transmitting 
Science, Aitor Eguinoa, infografista especialista en 
comunicació gràfica interactiva, Mercè Piqueras, 
biòloga, comunicadora científica i expresidenta de 
l’ACCC, Cristina Ribas, periodista, biòloga i 
presidenta de l’ACCC, Raül Toran, físic, 
comunicador científic i vicepresident de l’ACCC, i 
pels il·lustradors científics Jordi Corbera, Pere Lluis 
León, Agnès Perellò i Carles Puche. 
  
Entitats 
 Il·lustraciència és un projecte obert a tot 
tipus de col·laboracions. Són moltes les entitats, tant 
privades com públiques, que hi donen suport. 
L’organització està cercant més entitats que hi 
vulguin col·laborar. En cas de tenir-ne interès es pot 
escriure a illustraciencia@gmail.com. 
 Actualment donen suport al projecte Animal 
Latitude, l’Associació Professional d’Il·lustradors de 
Catalunya (APIC), el Grupo Português de 
Ilustradores de Ciência, l’Escola Massana Centre 
d’Art i Disseny, l’Escola Superior de Disseny i Art 
Llotja, Transmitting Science, la Universidade de 
Aveiro, Valentine i WikiArs. 
 

 
 

Oberta una nova edició 
d’«X(p)rimenta» 

El concurs de vídeos científics fets a escoles 

 Un any més, X(p)rimenta cerca alumnes i 
professors que vulguin fer experiments científics 
interessants i que els filmin en vídeo. Els millors 
s’incorporaran al portal Recerca en Acció i rebran un 
premi. X(p)rimenta 2014 és una iniciativa de 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica i la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i 
enguany compta per segon cop amb el patrocini dels 
Vilars Rurals, del Grup SERHS. El termini per 
participar-hi és el 30 d’abril. 
 X(p)rimenta s’adreça a professors i alumnes 
de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Es 
tracta de filmar un experiment senzill en vídeo amb 
l’objectiu d’il·lustrar algun principi científic i 
tecnològic interessant. Els vídeos han de ser d’una 
durada  màxima de 3 minuts. Cada escola, i cada 
grup escolar, pot participar amb diversos vídeos. 
Vegeu-ne les bases per a copsar-ne els detalls. 

  

 
 

Foto: recercaenaccio.cat 

  
 Es concediran tres premis als millors vídeos 
presentats, un per a cada categoria educativa 
(primària, secundària, i batxillerat/cicles formatius). 
 Els premis consisteixen en: 
  - Professorat: vals per a una estada de cap 
de setmana a un dels Vilars Rurals (Arnes, Cardona 
o Sant Hilari Sacalm) per a dues persones i un 
màxim de dos acompanyants menors d’edat. 
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 - Alumnat: entrades per a visitar el 
centre Cosmocaixa de Barcelona i el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ubicat a 
Terrassa. 
 - Escola: S’estableixen dos premis en 
metàl·lic de 200 euros cadascun per adquirir 
material escolar per a l’escola que hagi promogut 
la màxima participació dels seus alumnes de 
diverses etapes educatives i per a l’escola que 
hagi presentat el vídeo més original. 
  A banda d’aquests premis, s’atorgaran un 
seguit de Mencions a d’altres vídeos meritoris. 
  Els vídeos guardonats amb Premis i 
Mencions seran penjats en el web de Recerca en 
Acció per tal que serveixin d’exemple a qualsevol 
persona interessada i alimentin la base de dades 
d’experiments del portal. 
  
Organitzadors 
 X(p)rimenta 2014 és una iniciativa 
organitzada per l’ACCC i la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació, que compta amb el 
patrocini dels Vilars Rurals (Grup SERHS) i amb el 
suport del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació La Caixa, 
l’Escola de Telecomunicació i Aeronàutica de 
Castelldefels de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, el Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya i Physics. 
 Més informació i bases a: 
http://bit.ly/1n1piqc 
 

e 
 

Web recercaenaccio.cat 

La I Jornada sobre Vies 
Alternatives de 

Finançament de la 
Ciència aborda noves 

opcions a la crisi 
econòmica 

 
L’ACCC disposa de 50 invitacions per als seus 

membres 
 

 Prop de 200 científics, representants de 
societats mèdiques i associacions de pacients, i 
experts en finançament de la ciència i la recerca 
es reuniran el pròxim dijous, 6 de febrer, a 
l’Auditori Parc Tecnològic del Vallès de 
Cerdanyola del Vallès (Av. de la Universitat, 3), a 
la I Jornada de Finançament de la Ciència i 
Innovació Social (FCIS) 
(www.cerdanyolaoberta.cat/jornadafcis) que té 
com a lema Vies complementàries de finançament 
de la Ciència. La inscripció per participar-hi té un 
cost de 200 euros però l’ACCC disposa de 50 
invitacions per als seus membres que seran 
assignades per estricte ordre de recepció 
mitjançant el següent enllaç: fcis.nubersity.com. 
Per part de l’ACCC, hi participarà el seu 
vicepresident, Raül Toran, qui moderarà la taula 
rodona El nuevo papel de las Sociedades Médicas 
y las Asociaciones de Pacientes en la 
Financiación de la Ciencia. 

 

 
 

 Inauguraran la Jornada Josep Maria 
Martorell Rodon, director general de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya; Buenaventura Guamis, 
Director del Parc de Recerca de lade la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Carme Carmona, 
alcaldessa de Cerdanyola del Vallès. 
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director del Parc de Recerca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i Carme Carmona, 
alcaldessa de Cerdanyola del Vallès. 
 A la Jornada FCIS, organitzada per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut per a 
la Promoció de la Ciència i la Investigació, hi 
participen també el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC), l’Associació 
Espanyola de Fundraising, el Sincrotró Alba, 
Catalonia Innovation Triangle, Cerdanyola 
Empresarial, Científics Emprenedors, la 
Confederación de Sociedades Científicas de 
España (COSCE), la Xarxa Catalana de Business 
Angels (BANC), la Federación de Asociaciones 
Científicas Médicas Españolas (FACME), la 
Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER), Funds for Research (F4R) i la Universitat 
Abat Oliba. 
 El programa inclou 15 ponències 
distribuïdes en les sessions: Fórmulas 
complementarias para financiar la Investigación. 
Experiencias de éxito, El nuevo papel de las 
Sociedades Médicas y las Asociaciones de 
Pacientes en la Financiación de la Ciencia, El 
proyecto Horizonte 2020, una oportunidad para la 
Ciencia española, i La financiación privada en 
nuevos proyectos. 
 Més informació, programa i inscripcions al 
portal web de la jornada:  
 www.cerdanyolaoberta.cat/jornadafcis 
 

 Vladimir de Semir i Jorge 
Wagensberg,  

nous socis d’honor de 
l’ACCC 

  
L’associació compta amb 6 membres amb 

aquest reconeixement 
 

 Vladimir de Semir, primer president de 
l’ACCC el 1990 i director de l’Observatori de la 
municació Científica de la Universitat Pompeu 
Fabra, i Jorge Wagensberg, divulgador científic i 
antic director científic de la Fundació la Caixa, han 
estat nomenats nous socis d’honor de l’ACCC 
durant la reunió ordinària de la junta del mes de 
gener. La Junta de l’ACCC ha valorat la destacada 
trajectòria professional duta a terme per aquests 
membres de l’associació per impulsar la divulgació 
científica al país. Cal recordar que també van ser 
nomenats socis d’honor de l’ACCC el periodista 

Fabra, i Jorge Wagensberg, divulgador científic i 
antic director científic de la Fundació la Caixa, han 
estat nomenats nous socis d’honor de l’ACCC 
durant la reunió ordinària de la junta del mes de 
gener. La Junta de l’ACCC ha valorat la destacada 
trajectòria professional duta a terme per aquests 
membres de l’associació per impulsar la divulgació 
científica al país. Cal recordar que també van ser 
nomenats socis d’honor de l’ACCC el periodista 
científic Luis Ángel Fernández Hermana (setembre, 
2013), i els científics Ramon Folch, Ricard 
Guerrero i Joandomènec Ros (març, 2011). 
 

 
 

Wagensberg, a l’esquerra (foto: recercaenaccio.cat), i De Semir, 

a la dreta (foto: ACCC) 
 
 

Nous cursos al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya 
amb descompte per als 

membres de l’ACCC 
 

Places limitades 
 
 El Centre de Formació i Desenvolupament 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya inicia nous 
cursos als quals poden accedir els socis i sòcies de 
l’ACCC amb un descompte del 12,5%. 
 Els nous cursos són: 
 - Com utilitzar les xarxes socials per trobar 
 feina. 
 - Redacció per a Internet. 
 - Narració audiovisual per a Internet. 
 - Ètica i periodisme. 
 

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

Pàgina 5 

 - Ètica i periodisme. 
finalitat de trobar solucions als interrogants que 

   
 

 Més informació: http://bit.ly/18MWXwL 
 El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
recorda que les places són limitades. 
genera la gestió d’aquest re 
curs natural. 

La Generalitat lliura els 
Premis Nacionals de 

Recerca 
 

El diari Ara rep el de Comunicació Científica 
  

 El passat 27 de gener el Teatre Nacional 
de Catalunya va acollir la cerimònia de lliurament 
dels Premis Nacionals de Recerca que atorga el 
Govern de la Generalitat de Catalunya juntament 
amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRi), entitat col·laboradora de l’ACCC. 
El diari Ara va rebre el premi de la categoria de 
comunicació científica. En aquesta publicació 
treballa la sòcia Mònica López Ferrado com a 
responsable del suplement Ara Ciència. 
 L’organització va guardonar Elías Campo, 
catedràtic d’Anatomia Patològica de la Universitat 
de Barcelona i director de Recerca de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, amb el Premi Nacional de 
Recerca 2013. Campo ha liderat els estudis de 
seqüenciació completa del genoma de la leucèmia 
i l’epigenoma (canvis químics del material genètic i 
les seves proteïnes reguladores) d’aquesta 
malaltia. Una recerca que ha permès identificar les 
cèl·lules que originen la leucèmia, el descobriment 
de nous mecanismes moleculars implicats en el 
seu desenvolupament i la millora del seu 
diagnòstic. El premi té una dotació econòmica de 
40.000 euros. 

 En la categoria de Talent Jove el guardó ha 
estat per a Isabelle Anguelovski, investigadora de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
especialitzada en problemes de pobresa 
relacionats amb desigualtats mediambientals. 
Aquest premi compta amb una dotació econòmica 
de 10.000 euros. 
                Finalment, la Fundació Josep Carreras 
contra la leucèmia, promotora de nombroses 
activitats de recerca científica, donació i suport 
social als afectats per aquesta malaltia, ha estat 
guardonada en la categoria de Mecenatge Científic 
i l’empresa KIC InnoEnergy Iberia (participada per 
Gas Natural Fenosa, ESADE, la Universitat 
Politècnica de Catalunya i l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya, entre d’altres), en la de 
Partenariat Publicoprivat en R+I. Els tres darrers 
guardons no tenen dotació econòmica. 
  

 
 

Fotografia d’autoritats i premiats (foto: @coneixementcat) 

 
Jurat 
                El jurat, presidit per Antoni Esteve, 
president de la Fundació Catalana per a la Recerca 
i la Innovació, l’han integrat el secretari 
d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; el director 
general de Recerca, Josep M. Martorell; el 
catedràtic de Física Teòrica i exrector de la UAB, 
Ramon Pascual; la catedràtica de Dret Penal i 
exrectora de la URL, Esther Giménez-Salinas; la 
doctora en Economia Clara Ponsatí; el director 
general de la Corporació Sanitària Clínic, Joan 
Rodés; el president de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya i exrector de la UdL, Joan 
Viñas; i el conseller delegat d’Universia i exrector 
de la UPC, Jaume Pagès. El secretari ha estat el 
director de l’FCRi, Enric Claverol. 
                Més informació en el següent 
enllaç: http://bit.ly/1bea6UA 
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http://bit.ly/18MWXwL
http://bit.ly/1bea6UA


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Pàgina 6 

Resum de la llista de 
correu 

 
Els temes més comentats al gener 

 
 Tot just abans de Reis, la canalla ha estat 
la primera protagonista temàtica de la nostra llista 
de correu. Un dels membres preguntava si li 
podien aconsellar vídeos per poder explicar a nens 
i nenes de 6 anys què són els àtoms i les 
molècules. Algú li va recomanar remenar a 
www.edu3.cat; una altra persona va suggerir el 
portal interactiu htwins.net/scale2; hi ha qui va 
indicar que podia cercar a l’enllaç de 
recercaenaccio.cat o al portal audiovisual de 
Youtube. Ara bé, un llistaire va mostrar el seu 
desacord amb aquest tipus de recursos perquè 
«als 6 anys no es pot entendre què són els àtoms 
o les molècules, ni les dimensions relatives, ni res 
de tot això. Tots els vídeos que s’han proposat 
donen imatges falses i errònies, o incomprensibles, 
que no aclareixen res.» «Penso que als sis-set 
anys, el que han d’aprendre els nens és que hi ha 
matèries de moltes classes, que tenen propietats 
molt diferents i que aquestes propietats es poden 
observar i, en alguns casos, mesurar», hi va afegir. 
Aquesta opinió va ser compartida per altres 
membres de la llista. 
 La llista de correu de l’ACCC és font de 
documentació o inspiració temàtica per a molts 
dels seus participants. No és el primer cop que el 
programa Quèquicom de Televisió de Catalunya 
consulta aquest espai per trobar-hi informació 
sobre experts de determinades línies temàtiques. 
Al gener, el programa va obtenir força respostes 
per a dues peticions per a dos reportatges: un 
sobre el penis i un altre sobre els disruptors 
endocrins capaços d’alterar el nostre sistema 
hormonal.  
 Aquest mes també ha estat temps de 
felicitacions. D’una banda, a la sòcia Teresa Bau 
per una entrada del seu blog(Un Behind the 
Headlines català? Tant de bo, http://bit.ly/L3rG3b), 
que relata breument en què consisteix el servei 
Behind the Headlines, del National Health Service 
britànic, un portal web que explica les notícies de 
salut que surten als mitjans de comunicació 
britànics i que analitza la rigorositat i els fonaments 
científics de les informacions que difonen els 
mitjans. D’altra banda, també ha estat felicitada 
Núria Sebastián, catedràtica de Psicologia Bàsica 
de la Universitat Pompeu Fabra, nomenada 
vicepresidenta del Consell Europeu de Recerca. 
Michele Catanzaro, periodista científic i membre de 

britànic, un portal web que explica les notícies de 
salut que surten als mitjans de comunicació 
britànics i que analitza la rigorositat i els fonaments 
científics de les informacions que difonen els 
mitjans. D’altra banda, també ha estat felicitada 
Núria Sebastián, catedràtica de Psicologia Bàsica 
de la Universitat Pompeu Fabra, nomenada 
vicepresidenta del Consell Europeu de Recerca. 
Michele Catanzaro, periodista científic i membre de 
la Junta de l’ACCC, també ha rebut enhorabones 
per haver estat elegit com a tercer Journalist in 
Residence de l’Institut d’Estudis Teòrics de 
Heilderberg, una institució on farà una estada 
durant la segona meitat de 2014. Catanzaro va ser 
seleccionat en una convocatòria molt competitiva –
feta per primer cop a escala internacional– en la 
qual van participar periodistes de 22 països. 
 Aquest mes també ha estat motiu de 
polèmica la dimissió del científic Juan Carlos 
Izpisúa com a director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB) per falta de 
«suport polític i financer», segons va publicar El 
País: http://bit.ly/1dPhEu3. En canvi, a la llista es 
van compartir versions diferents, com ara la de 
l’investigador Joan Guinovart, director de l’Institut 
de Recerca Biomèdica (IRB-Barcelona), qui va 
afirmar que el seu relleu «és normal»: 
http://bit.ly/1coLvbV. La Vanguardia, així com el 
diari El País posteriorment, va publicar una altra 
versió dels fets, segons la qual el patronat del 
centre de recerca considerava que Izpisúa no 
havia assolit l’objectiu de posicionar el CMRB com 
un centre científicament competitiu: 
http://bit.ly/1mkKcmI. 
 També ha estat motiu de polèmica una 
carta publicada a Nature i considerada sexista per 
alguns internautes, ja que tractava la qüestió de 
gènere en la ciència i el paper de la dona com a 
mare: http://bit.ly/1d55LQ1. A través de la llista de 
l’ACCC, hem conegut que després de l’allau de 
crítiques que va rebre Nature, el director de la 
revista es va disculpar per la publicació d’aquella 
carta: http://bit.ly/1hyWp41 
 El tema més comentat durant el gener ha 
estat una nota del Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) titulada Un assaig clínic demostra que els 
antibiòtics no són necessaris en la bronquitis 
aguda. El motiu de molts correus va ser la 
disconformitat amb part d’aquest text. Segons un 
membre de la llista, si el text indica que si, «en el 
cas dels antiinflamatoris s’observa una tendència 
que no era significativa, és que no han observat 
cap tendència digna d’aquest nom». El mateix 
participant hi va afegir que «el títol de la nota 
hauria de dir “ni els antibiòtics ni els 

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
http://www.edu3.cat/
http://htwins.net/scale2
http://bit.ly/L3rG3b
http://bit.ly/1dPhEu3
http://bit.ly/1coLvbV
http://bit.ly/1mkKcmI
http://bit.ly/1d55LQ1
http://bit.ly/1hyWp41
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antibiòtics no són necessaris en la bronquitis 
aguda. El motiu de molts correus va ser la 
disconformitat amb part d’aquest text. Segons un 
membre de la llista, si el text indica que si, «en el 
cas dels antiinflamatoris s’observa una tendència 
que no era significativa, és que no han observat 
cap tendència digna d’aquest nom». El mateix 
participant hi va afegir que «el títol de la nota 
hauria de dir “ni els antibiòtics ni els 
antiinflamatoris”». Una altra participant va afegir 
que «per a les bronquitis víriques no és cap notícia 
que no serveixin de res els antibiòtics». En canvi, 
hi va haver qui no va estar d’acord amb les 
opinions anteriors, tot afirmant que no considerava 
«necessari mencionar en el títol que els 
antiinflamatoris no són necessaris, l’estudi es 
focalitza en l’ús dels antibiòtics, que són els que 
provoquen la controvèrsia». Des del Gabinet del 
VHIR, es va indicar que «és cert que per a les 
bronquitis víriques no són necessaris antibiòtics, 
però, com sap un metge de família si són víriques? 
En aquest estudi els investigadors s’han basat en 
les condicions de la vida real en què s’han de 
prendre decisions en la mateixa visita sense poder 
fer tècniques diagnòstiques microbiològiques, i 
sabem que més del 60% dels casos de bronquitis 
agudes són tractades amb antibiòtics, potser 
perquè no hi ha manera a la consulta d’estar 
segurs que són d’etiologia vírica». Algun participant 
també es va mostrar partidari d’evitar termes com 
«significatius» per referir-se a resultats d’estudis 
científics, ja que, segons alguns participants, «és 
massa imprecís». 
 Un dels temes més comentats per tancar el 
mes va ser una opinió d’algú que va considerar 
inadequat que des del compte institucional de 
recerca de la Generalitat a Twitter (@recercat) es 
fes un enllaç a una entrevista a Josep Maria 
Martorell, director general de Recerca, on aquest 
feia unes declaracions sobre el possible futur de la 
recerca en una Catalunya independent: 
http://bit.ly/1aH6AnV. Hi ha qui va dir que «quan les 
institucions científiques baixen a la trinxera, 
aquesta falta d’imparcialitat passa factura en el 
llarg termini». També hem pogut llegir opinions 
contràries defensant que des de les institucions 
espanyoles s’ataca el sobiranisme català i que les 
entitats apolítiques potser no existeixen. Una 
participant va dir que a ella li sorprenia que algú se 
sorprengués que “quan des de tants fronts es 
permeten, no sols opinar sobre el sobiranisme […] 
sinó atacar-lo […] es critiqui un tuit que enllaça 
aquesta entrevista”. 
 A data XX de gener, s’han enviat a la llista 
de correu de l’ACCC XXX missatges electrònics. 

espanyoles s’ataca el sobiranisme català i que les 
entitats apolítiques potser no existeixen. Una 
participant va dir que a ella li sorprenia que algú se 
sorprengués que “quan des de tants fronts es 
permeten, no sols opinar sobre el sobiranisme […] 
sinó atacar-lo […] es critiqui un tuit que enllaça 
aquesta entrevista”. 
 A data 31 de gener, s’han enviat a la llista 
de correu de l’ACCC 248 missatges electrònics. 
Durant tot el 2013 se’n van enviar un total de 4.081 
missatges. 
 

Raconet de la llengua 
 

No ens involucrem en res, participem-hi! 
 
 Involucrar —i els seus derivats— és una 
d’aquelles paraules que han irromput en el 
llenguatge amb un sentit diferent del que havien 
tingut anteriorment. Segons el Diccionari de la 
llengua catalana, involucrar significa: 1) «Posar en 
un escrit, en un discurs, etc., (assumptes, 
qüestions, etc., estranyes al seu objecte principal)» 
i 2) «Posar (algú) en una situació o en un afer que 
no desitja, que no preveu.» Són dos significats ben 
diferents dels que sovint es dóna a aquest verb. 

 Vejam alguns exemples d’ús inadequat del 
verb involucrar extrets de diversos mitjans i fins 
i tot del títol d’una tesi doctoral: 

  Basat en les bones pràctiques recollides 
dels cinc països involucrats en el projecte… 

  Qualsevol projecte cultural urbà, ja sigui un 
festival o un museu, ha de pensar també a com 
activar i involucrar els veïns. 

  …acompanya els estudiants per les 
diferents sales i laboratoris involucrats en el 
projecte. 

  Mecanismes involucrats en la regulació del 
to vascular hepàtic en la cirrosi. 

En tots aquests casos, hauria estat més 
adient fer servir verbs com ara participar, 
col·laborar, formar part, intervenir: 

  Basat en les bones pràctiques recollides 
dels cinc països que intervenen en el projecte… 

  Qualsevol projecte cultural urbà, ja sigui un 
festival o un museu, ha de pensar també a com 
activar i fer-hi participar els veïns. 

 …acompanya els estudiants per les diferents sales i 
laboratoris que col·laboren en el projecte. 

 Mecanismes que intervenen en la regulació del to 
vascular hepàtic en la cirrosi. 

De tota manera, com que les llengües no són 
estàtiques i les persones que les parlen les fan 

mailto:secretaria-tecnica@accc.cat
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festival o un museu, ha de pensar també a com 
activar i fer-hi participar els veïns. 

  …acompanya els estudiants per les 
diferents sales i laboratoris que col·laboren en 
el projecte. 

  Mecanismes que intervenen en la 
regulació del to vascular hepàtic en la cirrosi. 

De tota manera, com que les llengües no 
són estàtiques i les persones que les parlen les fan 
evolucionar, potser en el futur el Diccionari recollirà 
aquest significat que s’està donant a involucrar des 
de fa algun temps. 

 Mercè Piqueras 
exili de cervells, més que fugida, a altres països. 

Benvinguda a l’ACCC 
 

Nous socis 
  
 A la Junta de l’ACCC celebrada el mes de 
gener es va aprovar que Dimitri Cevallos, Juan 
Carlos Román i Evelyn Segura siguin socis de 
l’ACCC.  
 Si encara no ets soci, informa’t al nostre 
web: 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 
 

 
en de finalitzar juntament amb els contractes, per 
evitar treballar gratis». 
  
La ciència europea agonitza? 
 José María Gago: «La ciència a Europa no 
s’està morint, però no avança encara que creixi el 
nombre de publicacions europees. La bretxa de la 
ciència europea podria ser cada vegada més gran 
ja que el pressupost dels Estats Units en ciència és 
més gran que l’europeu, encara sumant els 
pressupostos nacionals i de la Comissió Europea». 
  
El canvi és ara visible 
 A través d’un vídeo, Federico Mayor 
Zaragoza, president de la Fundación Cultura de la 
Paz, va voler estar present en el debat i explicar la 
importància de l’economia basada en el 
coneixement. «Podem ser actius i participants en el 
poder públic. Podem expressar-nos lliurement i 
podem comparar. Per primera vegada en la 
història, comença a haver-hi dones al poder. El 
canvi ara és visible. Podem evolucionar i mantenir 
el que s’ha de mantenir i canviar el que ha de ser 
canviat. El 80% de la població viu en el món no 
pròsper, i això no és sostenible. Aliments, energia, 
salut, recerca i educació són les prioritats», va 
concloure Mayor Zaragoza. 
  
Debat posterior 
 En el debat va sorgir que no seria un 
problema que un 30% dels investigadors 
marxessin del país sempre que s’hi incorporés la 
mateixa quantitat d’investigadors. També es va 
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