Nadia El-Awady,
expresidenta de la WFSJ,
parlarà a Barcelona sobre
la Primavera Àrab
Seguirà un «Beer for science» al bar Absenta,
amb la seva participació
El 17 de desembre de 2010, un venedor
ambulant tunisià, Mohamed Bouazizi, es va cremar
públicament a l’estil bonze com a protesta per la
confiscació del carro en què venia fruita i verdures.
Una agent de la policia municipal l’havia bufetejat i
l’ajuntament no va acceptar la denúncia que el
venedor va interposar per aquest fet.
Aquest
incident va desencadenar una sèrie de protestes que
van dur a les revolucions de Tunísia, Egipte, Iemen i
Líbia i a l’enderrocament d’uns dirigents que feia
molts anys que dominaven aquells països. Des
d’aleshores han passat moltes coses. Tunísia
sembla que va pel bon camí cap a la democràcia. El
futur que Egipte afronta, en canvi, és més incert.
Nadia El-Awady va ser a l’avantguarda de la
Revolució Egípcia del 25 de gener a l’11 de febrer
de 2011 i va difondre per Twitter els esdeveniments
que tenien lloc a la plaça Tahrir. Tres anys després,
reflexiona sobre la situació actual del seu país i com
l’ha afectada, a ella, a la seva família i als qui
l’envolten. Així, el proper 5 de març, a les 18.30,
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC, carrer del Carme
47 de Barcelona) acollirà la conferència La
primavera àrab o un llarg i desolat hivern àrab?,
impartida per Nadia El-Awady, qui va presidir la
World Federation of Science Journalists (WFSJ) de
2009 a 2011. L’IEC i l’Academia Europaea l’han
convidada amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de les Dones, perquè ofereixi la visió
que una dona musulmana i feminista té del
moviment que va sacsejar els països del nord
d’Àfrica el 2011.
«Beer for science»
Posteriorment a la conferència i col·loqui amb els
assistents –al voltant de les 19.30– es durà

assistents –al voltant de les 19.30– es durà a terme
una trobada informal al bar Absenta (Carrer de
l'Hospital, 75 de Barcelona), adreçada a
comunicadors científics i a les aquelles persones
interessades en la comunicació científica. La
iniciativa anomenada Beer for science s’ha
organitzat en diferents ocasions al llarg dels dos
últims anys a Barcelona sense una periodicitat fixa.
Podeu conèixer més sobre la iniciativa en el blog
Beer
for
Science
Forum
(http://beerforscience.wordpress.com/) i en el
compte de Twitter @beerforscience, així com
comentar-la amb l’etiqueta #bfsbcn. En aquesta
ocasió ens acompanyarà Nadia El-Awady i
naturalment, els assistents no tenen per què prendre
una cervesa o beguda alcohòlica.

La periodista egípcia Nadia El-Awady (foto: Nadia El-Awady)

Ponent
Nadia El-Awady és periodista freelance i
aventurera novella que actualment distribueix el seu
temps entre Egipte i el Regne Unit. Ha dedicat la
major part de la seva carrera professional al
periodisme científic. És llicenciada en Medicina per
la Universitat del Caire i té un màster en periodisme i
mitjans de comunicació de la Universitat Nordamericana del Caire. Va presidir la WFSJ de 2009 a
2011 i el Congrés Mundial de Periodisme Científic
de 2011. És una experta submarinista —amb
diploma de monitora d’aquest esport—, una
senderista incansable i una ciclista novella. Té
quatre fills, el més gran dels quals ja és a la
universitat. No té ni idea de com han crescut tan
ràpidament.
El 2011, amb motiu d’una altra visita de
Nadia El-Awady a Barcelona, l’ACCC la va
entrevistar en vídeo, que es pot veure a través del
següent enllaç: https://vimeo.com/24258987
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Els projectes de divulgació
científica de l’Ajuntament
de Barcelona

«Perspectivas Wellcomm
de la comunicación 2014»

Trobada amb el tinent d’alcalde Jaume Ciurana

Quines són les tendències actuals de la
comunicació? Quins són els canvis que s’esperen al
llarg del 2014 en l’exercici de la professió? Amb els
conceptes «inspiració, innovació i canvi» com a
referents, el dimarts 11 de març, a les 19 hores, a la
sala de premsa del Col·legi de Periodistes de
Catalunya (Rambla de Catalunya 10, principal,
Barcelona) acollirà la presentació del document
Perspectivas Wellcomm de la comunicación 2014,
per part de Síllvia Albert, directora general de
l’agència de comunicació Silvia Albert in Company, i
Rosa Matías, directora de projectes de Wellcomm
(http://www.well-comm.es/), empresa de recursos
humans especialitzada en comunicació. Aquesta
assessoria edita des del 2010 una sèrie de
pronòstics en el camp de la comunicació i conviden
diferents experts de l’àmbit professional a reflexionar
sobre allò que consideren que serà tendència els
propers mesos. El 2013, el fil conductor del
document va ser la necessitat de «reinventar-se».

El proper 13 de març, a les 13 hores, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de
Catalunya 10, 1r, Barcelona), acollirà una trobada
amb Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Barcelona i
president de l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB), oberta als membres de l’ACCC i a altres
col·lectius que puguin tenir-hi interès. Ciurana
detallarà quines són les línies estratègiques en
matèria de ciència de l’ICUB i quins són els
projectes que es volen impulsar a la capital catalana
des d’aquest Institut. Els socis i sòcies de l’ACCC
podran intervenir i plantejar preguntes obertament
durant la sessió.

Al Col·legi de Periodistes de Catalunya

Jaume Ciurana, al centre, amb Cristina Ribas, presidenta de
l’ACCC a la seva esquerra a la trobada de l’any passat (foto:
ACCC)

L’acte inclourà un debat obert amb autors
del document col·laboratiu, que conté noves
perspectives sobre inspiració, innovació i canvi en el
sector de la comunicació. A més dels autors del
document de 2014, també s’hi espera la participació
d’autors d’edicions anteriors.
La presentació té el suport de l’Associació
Catalana
Comunicació
Científica (ACCC). En cas
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de
voler
assistir-hi,
cal
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el següent formulari
secretaria-tecnica@accc.cat
(http://bit.ly/1fnwwG5)
abans
del
diumenge 9 de
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març. L’esdeveniment, que es desenvoluparà en
castellà, és gratuït.

Si voleu assistir-hi, cal que envieu un correu
a secretaria-tecnica@accc.cat abans del 12 de
març.

La presentació té el suport de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC). En
cas de voler assistir-hi, cal omplir el següent
formulari
(http://bit.ly/1fnwwG5)
abans
del
diumenge 9 de març. L’esdeveniment, que es
desenvoluparà en castellà, és gratuït.

Barcelona acull la
semifinal de «FameLab»
amb el suport de l’ACCC
Concurs internacional de monòlegs científics
FameLab (http://www.famelab.es/), un
concurs internacional de monòlegs científics que
va néixer el 2005 a partir d’una idea original del
Festival de Ciència de Cheltenham, viurà enguany
una nova edició. La preselecció dels semifinalistes
de tot l’Estat Espanyol tindrà lloc el proper 21 de
març, a les 22.30h. al teatre Poliorama de
Barcelona (Rambla dels Estudis, 115). Les
entrades ja estan a la venda a un preu de 10
euros.

catalana hi participarà un jurat especialitzat en què
participarà Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC,
entre d’altres. El maig vinent, la ciutat de Madrid
serà la seu de la final estatal per triar la
candidatura espanyola que participarà a la final
internacional, prevista a la ciutat anglesa de
Cheltenham, del 3 al 8 de juny.
El principal objectiu d’aquest concurs és
fomentar la divulgació de la ciència identificant,
formant i donant a conèixer nous talents i nous
portaveus entre el col·lectiu científic, mitjançant un
format innovador, el monòleg científic. La
participació espanyola és una iniciativa de la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT), juntament amb el Ministeri
d’Economia i Competitivitat i el British Council, i el
suport de la Fundació “la Caixa”.

Inscriu-te a «Ciencia en
redes» amb un
descompte per ser
membre de l’ACCC
Trobada organitzada per l’AECC

L’Associació Espanyola de Comunicació
Científica (AECC) organitza una nova edició de la
trobada sobre comunicació científica i xarxes
socials
Ciencia
en
redes (http://cienciaenredes.com/), que tindrà lloc
el proper 8 de maig a La Casa Encendida de
Madrid (Ronda de Valencia, 2, Madrid. Metro
Lavapiés/Embajadores). L’ACCC i l’AECC han
arribat a un acord perquè els membres de
l’associació catalana tinguin un preu d’inscripció
de 30 euros (amb un descompte de 10 euros
sobre el preu general). Com a novetat, les
inscripcions realitzades fins al 8 de març —o fins
que s’esgotin les primeres 50 inscripcions—
gaudiran d’un descompte del 50% sobre aquest
preu rebaixat (és a dir, els socis de l’ACCC podran
inscriure-s’hi per només 15 euros).
A la fase semifinal que acollirà la capital
Ciencia en redes, esdeveniment pioner a
catalana hi participarà un jurat especialitzat en què
Espanya destinat a la formació 2.0 en ciència i
participarà Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC,
tecnologia, va dirigit a periodistes, investigadors,
ACCC
Rambla
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entre d’altres.
El -maig
vinent,
la ciutat de
comunicadors, museògrafs i institucions i
serà la seu de la final estatal persecretaria-tecnica@accc.cat
triar la
empreses dedicades a la ciència i l’R+D+I.
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internacional, prevista a la ciutat anglesa de
Cheltenham, del 3 al 8 de juny.
El principal objectiu d’aquest concurs és

Espanya destinat a la formació 2.0 en ciència i
tecnologia, va dirigit a periodistes, investigadors,
comunicadors, museògrafs i institucions i empreses
dedicades a la ciència i l’R+D+I.

Premi i beca sobre
periodisme i càncer a
Mitjançant l’European Union of Science
Journalists’ Associations

Beques per a periodistes
per assistir a l’ESOF 2014
Copenhaguen acollirà una de les trobades
europees més destacades sobre recerca i
innovació
Del 21 al 26 de juny, a la capital danesa
tindrà lloc la nova edició de l’Euroscience Open
Forum (ESOF), un dels esdeveniments científics
biennals més importants d’Europa. Aquest fòrum
internacional aplega científics, joves investigadors,
empresaris,
emprenedors
i
innovadors,
responsables polítics, líders de ciència i tecnologia i
públic en general de tot el món per abordar
l’impacte dels nous descobriments i les troballes
científiques i per debatre els nous horitzons de la
recerca en ciències experimentals, ciències socials
i humanitats.

L’organització de l’esdeveniment ofereix
beques de fins a 750 euros per cobrir les despeses
de viatge i allotjament. El termini per demanar-les
és el 14 de març del 2014.
Per fer la sol·licitud i llegir-ne més
informació, consulteu el web de l’esdeveniment:
http://bit.ly/1ep1mbo.

L’European Union of Science Journalists’
Associations (EUSJA), una entitat de la qual forma
part l’ACCC, ha publicat uns anuncis sobre dues
iniciatives relacionades amb la informació
periodística sobre el càncer: el premi Best Cancer
Reported Award i les beques Cancer World
Journalists Grants. Aquestes ofertes són una
iniciativa de l’European School of Oncology, a
través de la seva publicació Cancer World.
El Best Cancer Reported Award és un
guardó adreçat a periodistes que hagin demostrat
la seva capacitat d’informar sobre el càncer en
mitjans de comunicació impresos, ràdio, TV, o
per Internet. No hi poden participar els autors que
escriguin per a revistes científiques mèdiques,
públic professional de la medicina, revistes
específiques sobre el càncer o butlletins o revistes
publicats per entitats relacionades directament
amb aquesta malaltia.

Podeu trobar-ne la informació en aquest
enllaç: http://bit.ly/NYugdl.
Les beques Cancer World Journalists
Grants ofereixen fins a 2.500€ per a periodistes per
treballar en algun projecte relacionat directament
amb el càncer. Els guanyadors rebran la meitat de
la beca a l’inici del projecte i la resta en completarlo.
Més informació en aquest enllaç:
http://bit.ly/1jvBX4r.

ges del Viquidiagnòstic i la Viquimarató estan
publicades al fons multimèdia Wikimedia Commons
i es poden fer servir lliurement citant-ne l’autor i
ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona
- T. 934
121 111- lliure
www.accc.cat
respectant
la llicència
amb què han estan
secretaria-tecnica@accc.cat
publicades.
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Podeu consultar enllaços relacionats al
web de l’ACCC: són un gran pas cap al
reconeixement públic del dolor crònic com un
veritable repte, com el problema que és en realitat.

Borses per a periodistes
per a assistir a Lindau

ofereix també 4 nits d’allotjament als periodistes,
però no paga el viatge (si algú desitja estar-s’hi
més de 4 nits, es podrà fer la reserva, però la
despesa anirà a càrrec del periodista).

Trobada anual amb premis Nobel

Requisits per sol·licitar una beca per a Lindau:
Ser sòci/sòcia d’alguna associació membre
de l’EUSJA i treballar com a periodista en un mitjà
de comunicació o com a periodista freelance, són
els dos requisits per poder optar a una beca.
Si reuniu els requisits i teniu interès a
assistir a Lindau, envieu la vostra sol·licitud a
secretaria-tecnica@accc.cat
amb
còpia
a
mpiqueras@microbios.org abans del 14 d’abril.
El correu ha d’indicar -en anglès allà on
escaigui- els nom i cognoms, l’adreça electrònica,
el telèfon de contacte, un breu CV (unes poques
línies) i quin és el mitjà de comunicació en el qual
treballeu -si sou freelancers indiqueu en quin mitjà
difondríeu la informació o articles(s) que
prepararíeu sobre la trobada de Lindau en cas que
la sol·licitud fos acceptada-. Inclogueu un breu text
explicatiu de l’interès periodístic que us mou a anar
a Lindau.
L’EUSJA transmetrà als organitzadors les
sol·licituds rebudes i seran els organitzadors de la
trobada de Lindau els qui, un cop n’hagin fet la
selecció, informaran directament a totes les
persones sol·licitants si els ha estat concedida o
no la beca.
Més informació sobre la trobada, en el web
de l’organització: www.lindau-nobel.org

Un any més, els organitzadors de les
reunions de Lindau amb científics guardonats amb
el premi Nobel col·laboren amb l’European
Association of Science Editors (EUSJA) i ofereixen
algunes beques per a periodistes membres de les
associacions que pertanyen a l’associació europea,
com ara l’ACCC.
Del 28 de juny al 4 de juliol de 2014 se
celebrarà la 64a trobada de Lindau, que enguany
està dedicada al premi Nobel de fisiologia o
medicina. Hi participaran més de 30 científics
guardonats amb el premi i uns 600 estudiants de
gairebé 80 països. Entre els reconeguts amb el
Nobel, han confirmat la seva participació Peter
Agre, Werner Arber, Françoise Barré-Sinoussi,
Bruce Beutler, J. Michael Bishop, Elizabeth
Blackburn, Aaron Ciechanover, Steven Chu,
Johann Deisenhofer, Sir Martin J. Evans, Edmond
Fischer, Walter Gilbert, Harald zur Hausen, Jules
Hoffmann, Robert Huber, Sir R. Timothy Hunt,
Brian Kobilka, Jean-Marie Lehn, Hartmut Michel,
Ferid Murad, Erwin Neher, Richard Roberts, Bert
Sakmann, Randy Schekman, Hamilton Smith,
Oliver Smithies, Thomas Steitz, Roger Y. Tsien,
John Walker, Arieh Warshel, Torsten Wiesel, Kurt
Wüthrich, Ada Yonath, Rolf Martin Zinkernagel.

L’EUSJA disposa d’un nombre de beques
encara no fixat, però possiblement superior al de
l’any passat (es van oferir 8 beques) per a
periodistes socis de les associacions membres de
l’associació europea, a través de les quals cal fer la
sol·licitud. Les persones seleccionades podran
No ho entenc, llavors està die
assistir a les conferències i debats i demanar
Web de l’esdeveniment
entrevistes als científics convidats. L’organització
ofereix també 4 nits d’allotjament
als periodistes, però NO el viatge (si algú desitja
estar-s’hi més
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nits, es podrà fer la reserva, però la despesa
anirà
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a càrrec del
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periodista).
Requisits per sol·licitar una beca per a Lindau:
- Ser sòci/sòcia d’alguna associació membre de l’EUSJA.

«Il·lustraciència» convida
a alliberar a Wikimedia
Commons les obres
participants
El premi d’il·lustració científica facilita
l’expressió visual dels treballs en projectes de
coneixement lliure

moviment Wikimedia va iniciar-se la tardor passada
amb la coorganització, conjuntament amb Amical
Wikimedia, l’Escola Superior d’Art i Disseny La
Llotja i el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, d’una Viquimarató dirigida a millorar
continguts
sobre
il·lustració
científica
a
la Viquipèdia en el marc de la iniciativa wikiArS.
L’ACCC va tenir un paper protagonista en aquesta
iniciativa per aplegar un grup de professionals en
una sessió prèvia de wikidiagnòstic on va avaluarse què hi havia i què faltava sobre il·lustració
científica l’enciclopèdia lliure.

(Font: wikimedia.cat) Enguany l’ACCC
convocarà la segona edició del Premi Internacional
d’Il·lustració Científica Il·lustraciència, que premia
els millors treballs d’il·lustració de temàtica
científica i divulgativa i que té com a objectiu donar
visibilitat a aquesta disciplina i ser un punt de
referència tant per als il·lustradors com per als
Ara cal saber quina és la resposta dels
editors. Hi haurà un premi del jurat, un altre escollit
il·lustradors a la invitació per potenciar l’accés i la
per participació del públic i uns premis per als
comprensió del coneixement humà i per facilitar
estudiants participants amb el propòsit d’ajudar-los
que la seva obra arribi a l’audiència massiva
a aprofundir en la seva formació. A més, les 40
d’usuaris de la Viquipèdia.
obres seleccionades participaran en una exposició
Més informació i enllaços relacionats a:
i se’n farà un catàleg. Fins al 14 d’abril, hi ha temps
http://bit.ly/1erS0eK
per
presentar-s’hi
(vegeu-ne
les bases i el
calendari a www.illustraciencia.cat) i a partir del dia
30 del mateix mes se sabrà quines són les obres
seleccionades.
Una de les novetats d’aquesta segona
edició és que els participants, en el moment
d’inscriure’s, poden marcar una opció per alliberar
El concurs de vídeos científics fets a escoles
l’obra amb la qual participen amb una
llicència Creative
Commons
Reconeixement
Un any més, X(p)rimenta cerca alumnes i
Compartir Igual 3.0 , fet que permetrà que
professors que vulguin fer experiments científics
qualsevol persona o entitat en faci ús per reproduirinteressants i que els gravin en vídeo. Com en
la o per crear-ne obres derivades. Això implicaria
altres edicions, els millors treballs s’incorporaran al
que també es pugui publicar a Wikimedia
portal Recerca en Acció i rebran un premi.
Commons, el repositori de fitxers multimèdia lliures
X(p)rimenta 2014 és una iniciativa de l’Associació
(més de 20 milions de gràfics, sons i vídeos
Catalana de Comunicació Científica i la Fundació
actualment) que fan servir les viquipèdies en
Catalana per a la Recerca i la Innovació, i té el
qualsevol llengua. D’aquesta manera, l’ACCC
patrocini dels Vilars Rurals (Grup SERHS) i el
promou que l’expressió visual del coneixement
suport del Departament d’Ensenyament de la
científic sigui posada a l’abast de la societat per
Generalitat de Catalunya, la Fundació ”la Caixa”,
fer-ne ús.
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
La col·laboració de l’ACCC amb el
Aeroespacial de Castelldefels de la Universitat
moviment Wikimedia va iniciar-se la tardor passada
Politècnica de Catalunya, el Museu de la Ciència i
amb la coorganització, conjuntament amb Amical
ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona
934 121de
111-Catalunya
www.accc.cat
de la - T.
Tècnica
i l’empresa de
Wikimedia, l’Escola Superior d’Art i Disseny La
secretaria-tecnica@accc.cat
divulgació
Physics.
El
termini
per
participar-hi és
Llotja i el Museu de Ciències Naturals de
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Barcelona, d’una Viquimarató dirigida a millorar
X(p)rimenta s’adreça
a
professors i
continguts
sobre
il·lustració
científica
a
alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
la Viquipèdia en el marc de la iniciativa wikiArS.
Formatius. L’objectiu és filmar un experiment
L’ACCC va tenir un paper protagonista en aquesta

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

Aeroespacial de Castelldefels de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya i l’empresa de
divulgació Physics. El termini per participar-hi és
el 30 d’abril.

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 a Recerca en Acció per ser consultats pel
públic general i per ampliar la base de dades
d’experiments del portal.
Més informació sobre com participar a
X(p)rimenta a: http://bit.ly/1n1piqc

Nou blog de CosmoCaixa
amb el suport de l’ACCC
Amb les novetats sobre l’àrea de ciència de la
Fundació “la Caixa”
El nou blog ja compta amb els primers
X(p)rimenta s’adreça
a
professors i
posts
amb
la participació de Marta García-Matos,
alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
redactora
científica
i organitzadora d’activitats
Formatius. L’objectiu és filmar un experiment
divulgatives
del
Departament
de Transferència
senzill en vídeo que il·lustri algun principi científic i
Tecnològica
i
Coneixement
de
l’Institut
de Ciències
tecnològic d’interès. Els vídeos han de ser de
Fotòniques,
Ignacio
Morgado,
catedràtic
de
durada curta (3 minuts com a màxim). Cada
Psicobiologia
a
l’Institut
de
Neurociència
de
la
escola, i cada grup escolar, pot participar-hi amb
Universitat
Autònoma
de
Barcelona,
Ignasi
López
diversos vídeos. Vegeu-ne les bases per copsar-ne
Verdeguer, sotsdirector de l’Àrea de Ciència i Medi
els detalls.
Ambient d’Obra Social “la Caixa”, i Jordi Camí,
La convocatòria concedirà tres premis als
metge, catedràtic de Farmacologia de la Universitat
millors vídeos presentats, un per a cada categoria
Pompeu Fabra i director del Parc de Recerca
(Primària,
Secundària,
i
Batxillerat/Cicles
Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual
Formatius). Els premis consisteixen en:
Maragall.
- 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.
- Alumnat: entrades per visitar el
centre CosmoCaixa de Barcelona i el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
ubicat a Terrassa.
- Escola: 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
http://blog.cosmocaixa.com/
educatives i per a l’escola que hagi presentat el
vídeo més original.
ACCC d’aquests
- Rambla de
Catalunya
10, 1r -un
08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
A banda
premis,
s’atorgaran
secretaria-tecnica@accc.cat
seguit de mencions a d’altres vídeos meritoris.
Els
vídeos guardonats amb premis i mencions seran Pàgina 7
penjats a Recerca en Acció per ser consultats pel
públic general i per ampliar la base de dades
d’experiments del portal.
Més informació sobre com participar a

La Fundación BBVA fa
públics els guardonats
amb els premis “Fronteras
del Conocimiento”
La Fundación és entitat col·laboradora de
l’ACCC

de les àrees considerades bàsiques en l’economia
moderna: el mercat internacional i el creixement
econòmic. Christopher Field, biolèg, ha rebut el de
Canvi Climàtic per descobrir la importància dels
ecosistemes i la seva adequada gestió com a
potents eines en la lluita contra el canvi climàtic. El
de Música Contemporània ha estat per a Steve
Reich, per «una nova concepció de la música,
recolzada en la utilització d’elements realistes,
vinculats a la vida quotidiana, i elements provinents
de les músiques tradicionals d’Àfrica i Àsia».
L’ONG Pratham ha guanyat el de Cooperació al
Desenvolupament per contribuir a formar de
manera eficaç a desenes de milions de nens
desfavorits al llarg de la seva història.

Els Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento volen reconèixer i incentivar la
recerca
i
creació
cultural
d’excel·lència,
especialment aquelles contribucions d’ampli
impacte per la seva originalitat i significat teòric,
així com per la seva capacitat per desplaçar cap
endavant la frontera d’allò conegut. Aquests
guardons de caràcter internacional es convoquen
en vuit categories: Ciències Bàsiques (Física,
L’acte lliurament dels guardons serà el 17
Química, Matemàtiques), Biomedicina, Ecologia i
de juny a Madrid. Un dia abans hi haurà un concert
Biologia de la Conservació, Tecnologies de la
de gala amb els premiats al Teatro Real de la
Informació i la Comunicació, Economia, Finances i
capital espanyola.
Gestió d’Empreses, Música Contemporània, Canvi
Més informació: www.fbbva.es/awards
climàtic i Cooperació al Desenvolupament.
Els físics Maximilian Haider, Harald Rose i
Premi de «Difusión de la Conservación de la
Knut Urban han rebut el premi en la categoria de
Biodiversidad»
Ciències Bàsiques per «augmentar de forma
Fins l’1 d’abril continua obert el termini per
exponencial el poder de resolució del microscopi
participar en el premi de Difusión de la
electrònic en desenvolupar una òptica electrònica
Conservación de la Biodiversidad que també és
que ha suposat un avanç que ofereix precisió
una iniciativa de la Fundación BBVA. Aquest
subatòmica». Adrian Bird, bioquímic, el de
guardó,
dirigit
a periodistes científics i
biomedicina «pels seus descobriments en
comunicadors de la ciència en general, té una
l’epigenètica». En Ecologia i Biologia de la
dotació econòmica de 80.000 euros.
Conservació el premiat ha estat l’entomòleg,
ecòleg i biòleg de la conservació Paul R. Ehrlich,
per haver «contribuït de manera decisiva a
múltiples avenços conceptuals en ecologia i
biologia de la conservació, amb una gran influència
Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC,
en altres disciplines acadèmiques». Marvin Minsky,
forma part del seu jurat.
considerat pare de l’àrea d’Intel·ligència Artificial.
Més informació: http://bit.ly/1fOvmSD
s’ha emportat el de Tecnologies de la Informació i
la Comunicació. En Economia, Finances i Gestió
d’Empreses el guardó se li ha atorgat en la seva
sisena edició a Elhanan Helpman per les seves
contribucions fonamentals a la comprensió de dues
de les
àrees considerades
bàsiques
en l’economia
ACCC - Rambla
de Catalunya
10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
moderna : el mercat
secretaria-tecnica@accc.cat
internacional i el creixement econòmic .
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uniformitzarà?». Un participant va apuntar que des
del famós cercador s’està treballant per poder
evitar abusar de les paraules clau. Hi ha qui treia
Els temes més comentats al febrer
importància al tema en comparar aquesta
preocupació amb la popularització del llenguatge
Un dels primers temes comentats a la llista
SMS que a alguns experts els semblava que podria
durant el febrer ha estat que el Centre de Recerca
provocar que la gent perdés competència escrita.
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha
Durant aquest mes també s’han discutit
aprofitat aquest canal digital gestionat per l’ACCC
qüestions terminològiques. Arran d’una nota de
per difondre al màxim de persones interessades el
premsa que feia servir el terme «bioquímic» com a
futur llançament de l’aplicació iNaturalist en versió
«compost obtingut per síntesi biològica, és a dir,
catalana, èuscara, gallega i castellana. iNaturalist
produït i extret d’organismes vius, generalment (en
(https://www.inaturalist.org/) és «una plataforma
el nostre cas) de bacteris, fongs i plantes», segons
molt completa que permet registrar el que es veu a
va definir la responsable de comunicació de
la naturalesa, conèixer altres amants de la natura i
l’entitat que enviava la nota, algú va apuntar que
aprendre sobre el món natural», informa la llistaire
no estava gaire d’acord amb aquest ús de la
que compartia la informació. Algú s’ha interessat
paraula. És a dir, alguns llistaires van opinar que
per si aquesta plataforma té ànim de lucre i vam
«bioquímic» ha de fer referència a la persona que
saber que està desenvolupada en codi obert i és
s’hi dedica, però no pas a al compost, sent millor
d’accés gratuït.
emprar «compostos/productes químics d’origen
Una llistaire va aprofitar l’espai de la llista
biològic», en aquests casos.
per consultar com podia treure profit com a
La il·lustració científica serà protagonista
comunicadora científica a la seva visita a Chicago
d’un reportatge que prepara el programa de
(EUA) amb motiu de l’AAAS Annual Meeting,
Televisió de Catalunya QUÈQUICOM. Un dels
trobada que organitza la revista Science. «Una
membres del seu equip ha volgut recopilar els
ciutat amb molts atractius», la va definir una altra
suggeriments dels membres de la llista en aquesta
participant mentre recomanava visitar la casa de
matèria i des de la pròpia associació no s’ha deixat
l’arquitecte Frank Lloyd Wright o el Field Museum,
passar l’oportunitat de recomanar Il·lustraciència
«especialment la part d’antropologia, que permet
(illustraciencia.cat),
el
premi
internacional
conèixer els pobles que han viscut a Amèrica des
d’il·lustració científica, actualment en fase oberta
de la Terra del Foc fins a Alaska», va afegir.
de participació.
El febrer, Barcelona va acollir la Social
Més recomanacions. Una llistaire va
Media Week, set dies dedicats a l’ús professional
escriure: «Algú em podria recomanar algun article
de les xarxes socials. Hi va haver una sessió
que ajudi a entendre el perquè les teràpies
dedicada a la comunicació de la ciència però els
“quàntiques” que tan han proliferat els últims anys
membres de la llista van destacar que hi havia una
no tenen res de quàntiques?». Entre les propostes
mancança de ponents especialitzats en continguts
trobem treballs de l’investigador serbi Dejan
científics. El debat va retornar dies després de
Rakovic, el blog Mitos y timos (http://bit.ly/1pkczml)
l’acte i algú mostrava la seva preocupació per
o el llibre de Wendy Kaminer Sleeping With Extradeterminades estratègies per posicionar els
Terrestrials (http://nyti.ms/1fnul5v), entre altres.
continguts a Internet —tècniques que composen el
Algú opinava que precisament conceptes com
Search engine optimization (SEO)—, que allà es
«quàntic» han estat manipulats per persones
van explicar: «Si resulta que cada vegada més, en
dedicades a activitats pseudocientífiques aprofitant
aquesta cursa frenètica pel posicionament,
el seu caire científic i el poc coneixement del seu
adaptem el nostre llenguatge als criteris del
significat per gran part de la societat.
totpoderós Sr. Google... no acabarem “parlant” tots
«Ressuscitant» el Lamarkisme. Arran d’un
“igual”? No s’empobrirà el llenguatge? No ens
article a El Periódico (http://bit.ly/1bGbK3x), que
uniformitzarà?». Un participant va apuntar que des
defensa amb «vehemència que el paradigma
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Catalunya per
10, 1r
- 08007 Barcelona
- T.
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vigent, entre altres coses
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pels
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de
importància al tema en comparar aquesta Pàgina 9l’epigenètica, com per exemple la possible
preocupació amb la popularització del llenguatge
herència dels traumes», algú va compartir aquesta
SMS que a alguns experts els semblava que podria
qüestió amb la llista. Les opinions mostrades van
provocar que la gent perdés competència escrita.
ser en desacord amb aquest canvi de paradigma.
Durant aquest mes també s’han discutit
Fins i tot algú apuntava que alguns dels arguments

Resum de llista de correu

article a El Periódico (http://bit.ly/1bGbK3x), que
defensa amb «vehemència que el paradigma
darwinià clàssic ja no és vigent, entre altres coses
pels
desconcertants
descobriments
de
l’epigenètica, com per exemple la possible
herència dels traumes», algú va compartir aquesta
qüestió amb la llista. Les opinions mostrades van
ser en desacord amb aquest canvi de paradigma.
Fins i tot algú apuntava que alguns dels arguments
de l’article del diari català són un tant
«demagògics».
Una entrevista a La contra de La
Vanguardia ha tornat a suscitar polèmica.
L’investigador entrevistat va apuntar que va
explicar a l’entrevistador una sèrie d’experiments
en tercera persona però el periodista va transcriure
el diàleg en primera persona, com si l’entrevistat
n’hagués estat el seu responsable. Un llistaire
mostrava la seva preocupació per la pràctica de
canviar les cites per part dels periodistes que
poden donar lloc a errades com aquesta.
A data 28 de febrer, s’han rebut 244
missatges a la llista de correu de l’ACCC.

Raconet de la llengua
Terminologia bàsica dels dispositius mòbils

butlletí de l’ACCC de juliol de 2013. Un díptic editat
pel TERMCAT inclou els termes que finalment
s’han fixat per als gestos tàctils. Podeu
descarregar-lo a http://bit.ly/1pkfsU9
Mercè Piqueras
a l’oficina d’Euroscience: esof@ci

Benvinguda a l’ACCC
Nous socis
A la Junta de l’ACCC celebrada el mes de
febrer es va aprovar que Xavier Giménez i Anna
Villaplana siguin socis de l’ACCC.

Si encara no ets soci, informa’t al nostre
web: bit.ly/lw9KgH

L’ACCC a Internet

Coincidint amb el Congrés Mundial de
Telefonia Mòbil (Mobile World Congres, MWC)
2014, el TERMCAT ha publicat el diccionari
Segueix-nos a:
Terminologia bàsica dels dispositius mòbils, que es
pot
consultar
en
el
web
de
l’entitat
Web: accc.cat
(http://bit.ly/1fwfrE0). Com s’indica en la seva
Twitter: twitter.com/ACCC_
presentació, aquesta obra «conté una cinquantena
Facebook: facebook.com/ACCCientifica
de termes relacionats amb els dispositius mòbils,
Flickr: flickr.com/photos/accc_/
especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes
LinkedIn (empresa i grup):
tàctils, amb la definició en català i equivalents en
linkd.in/ceddtJ
castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també
linkd.in/aaisv4
inclouen notes explicatives i il·lustracions».
Vimeo: vimeo.com/accc
Per a fixar la terminologia dels gestos
ence.org
tàctils s’han tingut en compte les aportacions
setjament. El membre de la llista que va engegar el
rebudes a través d’un canal col·laboratiu, una
debat va aclarir que «hi ha tres casos diferents. La
enquesta que permetia als usuaris triar entre
bloguera insultada per no voler treballar gratis per
diverses alternatives o bé proposar-ne d’altres que
l’editor de Biology Today i les dues blogueres que
creguessin més adients, com vam informar en el
han denunciat assetjament pel Bora […] Una
Butlletí de l’ACCC de juliol de 2013. Un díptic editat
bloguera va informar SciAm de l’assetjament fa un
ACCCinclou
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Podeu
només ara, després que el tema sortís a la llum
descarregar-lo
aPàgina 10pública,»
http://www.termcat.cat/docs/PDF/GestosTactils.pdf
Fins al 29 d’octubre, data de la redacció
Mercè Piqueras
d’aquest resum, s’han rebut a la llista durant el mes
469 missatges.
a l’oficina d’Euroscience: esof@euroscience.org
vier Duran, director d’El medi ambient de TV3, per
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