El jurat d’«Il·lustraciència»
selecciona els guanyadors
d’aquesta segona edició
Les quaranta obres preseleccionades s’exposen
a Google Open Gallery

Africano.
Un jurat professional integrat per il·lustradors
científics professionals va realitzar una primera
selecció de les tres-centes peces presentades al
concurs, de la qual en van resultar preseleccionades
40. Entre totes elles, un altre jurat, format tant per
il·lustradors científics com per professionals de la
comunicació, es va reunir el passat divendres 4 de
juliol per emetre el seu veredicte.
Pere Lluís León, il·lustrador científic i
membre del jurat d’Il·lustraciència, va comentar que
la decisió havia estat difícil «perquè hi ha molt bones
obres. Vam fer una selecció seguint criteris de
qualitat, i acompanyant la qualitat, la composició de
l’obra i la tècnica utilitzada per fer-la.» En aquest
sentit, Miquel Baidal, coordinador d’Il·lustraciència,
va insistir en la complexitat de la decisió, en part pel
fet que el jurat està integrat «per professionals de la
il·lustració i són molt exigents. Crec que aquesta és
una de les coses que fan gran Il·lustraciència: el seu
jurat.»

Lidia Montes (ACCC). Il·lustraciència, el Premi
Internacional d’Il·lustració Científica organitzat per
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC), ha seleccionat els guardonats de la segona
edició d’aquest concurs. Entre un total de 300 obres
presentades, el Premi Il·lustraciència ha distingit
l’autor Román García Mora, de Ciempozuelos
(Espanya) que va presentar l’obra Alalcomenaeus
cambricus. El premi del públic, escollit per votació
directa dels visitants del web d’Il·lustraciència, ha
estat per a Felipe Portilla Araya, de Villa Alemana
(Xile), i la seva il·lustració Mollusca: Gastropoda.
La convocatória ha repartit, a més, diversos
guardons en la categoria d’estudiants. Gabriel
Baloriani,
de
l’Argentina,
amb
la
seva
peça Glenognatha sp, ha estat premiat amb un curs
de formació a la Universitat d’Aveiro. Un altre dels
premis concedits en aquesta categoria ha estat per a
Marco Torres B, de Colòmbia, autor de la il·lustració
Pandinus imperator, que ha guanyat una estada de
pràctiques al Laboratori d’Il·lustració Científica de la
Universitat d’Aveiro durant un màxim de dues
setmanes. El tercer dels guardonats és Rubén Ulloa
Sánchez, d’Espanya, per la seva obra Lagartija
serrana, que podrà gaudir d’una setmana de
Alalcomenaeus cambricus, l’obra guanyadora de Román García
pràctiques al Laboratori d’Il·lustració Científica de la
Mora
Universitat d’Aveiro. Oto Vega Ponce, d’Espanya,
autor de la il·lustració científica Koala bear, ha estat
«D’un total de tres-centes obres, triar-ne 40,
guardonat amb una matrícula en una unitat de
i després la que serà la guanyadora, és gairebé
formació de Transmitting Science.
impossible», va apuntar Baidal qui, a més, referintS’han concedit també mencions especials a
se a l’obra seleccionada, va destacar: «la
Carmen Alía Pascual, d’Espanya, que va presentar
guanyadora és una obra que realment és força
l’obra Orthoptera Caelifera; Karol Andrea Rojas
diferent, sobretot perquè per realitzar-la és necessari
Solarte, de Colòmbia, per la il·lustració Biónica
estar molt ben documentat». «De manera senzilla
formal de una Diaploda; David Pérez Pinilla, de
diria que tots sabem com és un ocell però no com és
Colòmbia, per la peça Skull, i Santiago Guzmán
un crustaci que no ha existit en la nostra època, que
Álvarez, d’Ecuador, per la seva obra Elefante
ningú ha vist i que és difícil d’il·lustrar. L’obra
Africano.
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il·lustracions del premi al web d’Il·lustraciència:
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poden veure amb tot detall les il·lustracions
científiques que, a més, van acompanyades d’un
text
que
cada
il·lustrador
ha
preparat:
http://illustraciencia.culturalspot.org/. «Aquesta és
una de les primeres iniciatives que tenen una
Google Open Gallery a Espanya», va destacar el
coordinador d’Il·lustraciència.
Fernando Correia, professor d’il·lustració
científica a la Universitat d’Aveiro, va destacar el
valor d’una iniciativa com Il·lustraciència des d’una
perspectiva pedagògica, que mostra als científics i
El termini de presentació de és el 5 de setembre
als elements estratègics de la societat -administració
i governs- l’enorme importància de la il·lustració
La 19a edició de la Setmana de la Ciència ja
científica.
està programada enguany del 14 al 23 de novembre,
A més, l’il·lustrador científic i membre del
i un cop més la Fundació Catalana per a la Recerca i
jurat Pere Lluís León va valorar molt positivament
la Innovació (FCRi) torna a fer una crida a qui vulgui
que es promoguin iniciatives com Il·lustraciència, tot
aportar el seu granet de sorra per participar en el
posant l’accent en la promoció de nous talents. «Cal
concurs de cartells d’aquesta tradicional cita
donar pas a molts dibuixants i il·lustradors joves –va
científica a Catalunya.
dir Pere Lluís León- que estan sortint de les escoles.
Tot considerant que el 2014 és l’Any
Tot el que sigui promocionar-los i promocionar la
Internacional de la Cristal·lografia i també de la
il·lustració científica és positiu.»
Biotecnologia, la temàtica del cartell ha d’estar
La segona edició d’Il·lustraciència ha triplicat
relacionada amb un d’aquests dos àmbits. Com en
el nombre de participants respecte a edicions
edicions anteriors, el cartell representatiu de
anteriors, un fet que implica haver acomplert els
la Setmana de la Ciència serà seleccionat entre tots
objectius, segons Baidal: «ens hem situat a un bon
els dissenys presentats al concurs.
nivell i cada vegada tenim més presència en els
mitjans i es parla més d’il·lustració científica. Ara
mateix estem duent a terme activitats paral·leles
a Il·lustraciència per promocionar el projecte i
esperem continuar així molt de temps.»
Fernando Correia va comentar que, per als
il·lustradors participants, aquest concurs és una
porta que s’obre per al seu propi delit i autoestima, i
va subratllar la importància que un il·lustrador
científic sigui conscient de les seves limitacions i
potencials. És a dir, que confiï en el seu enginy i
intel·lecte, perquè així acabarà sent un excel·lent
professional. «Aquesta és la lliçó que s’obté en
participar en aquests concursos, provar-se a un
El termini de presentació d’obres és el 5 de
mateix, a tota hora, perquè això és aprendre. Això és
setembre
i s’hi podran presentar un màxim de tres
ciència. I la il·lustració científica és, en tots casos,
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al
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il·lustracions del premi al web d’Il·lustraciència:
Pàgina
2
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http://illustraciencia.cat/
En aquest enllaç es poden consultar
les bases del concurs : http://bit.ly/1i77L3x

Oberta la convocatòria del
concurs de cartells per a la
19a edició de la «Setmana
de la Ciència»

obres al concurs. El treball guanyador serà el cartell
representatiu i promotor de l’esdeveniment i, a més,
el seu autor rebrà una compensació econòmica de
1.000 euros.
En aquest enllaç es poden consultar
les bases del concurs: http://bit.ly/1i77L3x
La Setmana de la Ciència
Amb l’objectiu d’apropar la ciència i la
tecnologia a la ciutadania, del 14 al 23 de novembre
del 2014 se celebrarà la Setmana de la Ciència a
Catalunya. Durant aquestes dates, s’organitzen
diverses activitats entorn dels temes protagonistes
de l’any -Cristal·lografia i Biotecnologia-, que seran
els eixos principals al voltant dels quals girarà la
programació de la majoria dels esdeveniments que
es programin. Des de jornades de portes obertes a
xerrades, tallers científics i exposicions dirigits a tot
tipus de públics: totes les activitats relacionades
amb la ciència i la tecnologia hi tenen cabuda.
La Setmana de la Ciència és una iniciativa
coordinada per la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, amb el suport de l’ACCC, a
més de la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica
de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la
Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la
Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat
Abat Oliva, l’Institut d’Estudis Catalans, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, l’Institut de
Cultura de Barcelona, la Reial Acadèmia de les
Ciències i Arts de Barcelona, l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona i el Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya.
Més informació al web:
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/

Obert el termini
d’inscripció per assistir al
Campus Gutenberg
L’ACCC coordinarà els microdiàlegs del dia 15
Els dies 15 i 16 de setembre tindrà lloc la 4a
edició del Campus Gutenberg de Comunicació i
Cultura Científica, unes jornades que debatran com
fer arribar la ciència a la ciutadania mitjançant
diferents activitats entre professionals de l’àmbit de
la comunicació i la divulgació científica que es
donaran cita al Campus de la Comunicació del
Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (Carrer
de Roc Boronat, 138, Barcelona). Com en anteriors
edicions, l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) coordinarà una sèrie de
microdiàlegs: nou xerrades d’uns 40 minuts de
durada amb la intervenció dels assistents per crear
un diàleg en grups reduïts de temàtica
especialitzada.
El Campus Gutenberg és un espai on es
desenvoluparan diferents activitats per establir una
reflexió sobre els canvis que s’estan produint al
voltant de la comunicació científica i promoure el
periodisme, la comunicació, la cultura i la divulgació
de la ciència. La inscripció és gratuïta i està oberta
a tots aquells interessats a assistir-hi, que es
podran apuntar omplint el formulari d’inscripció en
línia: http://bit.ly/1jSHDKC

El programa d’aquestes jornades es crea a
partir de les propostes espontànies enviades per
professionals del sector. En aquesta quarta edició,
és possible escollir entre una àmplia varietat
d’activitats que van des dels tallers als microdiàlegs
o als debats.
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Microdiàlegs
Enterprises (IAE) de la Universitat de Poitiersparlarà sobre Inteligencia emocional y comunicación
Els microdiàlegs, coordinats per l’ACCC,
tindran lloc de forma simultània el dia 15 de
científica; la vuitena proposta, de mà de Miquel
setembre a les 12.15 del matí. En concret, seran
Calvet
-responsable
del
departament
de
nou sessions on diferents professionals exposaran
comunicació del Centro de Investigación Biomédica
temes relacionats amb la cultura científica.
en Red (CIBER)- i Roi Villar -fundador
María Amor Barros -responsable de
d’ILoveScience, plataforma de micromecenatge per
relacions institucionals i de comunicació de l’Oficina
finançar
projectes
científicsse
centrarà
en Microfinanciación para la investigación y
de Transferència de Resultats d’Investigació del
proyectos científicos; i el novè microdiàleg anirà a
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana
(CENIEH)abordarà
el
càrrec de Gonzalo Casino, periodista científic i
microdiàleg Comunicación social de la ciencia:
editor, sota el títol El impacto periodístico de las
estrategias y retos; Miquel Baidal -responsable
revistas científicas.
d’Il·lustraciència, premi internacional d’il·lustració
Els microdiàlegs seran impartits en el
científica de l’ACCC- conduirà la sessió Ilustremos
mateix idioma utilitzat en el títol. L’aforament de les
la ciencia: il·lustraciència un proyecto de ciencia
aules on tindran lloc és limitat i es completarà per
ciudadana. Per la seva banda, Toni Hernández estricte ordre d’entrada a l’aula (no es pot fer una
professor associat de l’Institut de Ciències de
reserva prèvia). L’organització es reserva el dret a la
l’Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de
suspensió d’alguna de les sessions en cas que
Catalunya (UPC)- centrarà el seu microdiàleg en La
tingui poc públic assistent.
cultura científica i tecnològica a la LOMCE. D’altra
És possible consultar la resta d’activitats
banda, Fernando Comas -fundador i membre del
previstes
en
el
programa
del
Campus,
comitè organitzador del Congreso Blogosfera
descarregable
en
el
següent enllaç:
Sanitaria-,
Anna
Sendra
-responsable
de
http://bit.ly/UluRrT
comunicació del Grupo Algos, format per un conjunt
El Campus Gutenberg de Comunicació i
de professionals vinculats, majoritàriament, a la
Cultura Científica està impulsat pel Màster en
Universitat Rovira i Virgili i interessats en l’estudi i
Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la
tractament del dolor-, Margarida Mas -directora de
Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb
l’agència Galènia Comunicación Médica- i Carmen
l’Obra Social “la Caixa”, l’Observatori de
Peñafiel -periodista i catedràtica del Departament de
Comunicació Científica de la UPF (OCC-UPF) i
Periodisme de l’Euskal Herriko Unibertsitatea
l’ACCC.
(EHU)- abordaran el tema La comunicación
Més informació sobre el Campus Gutenberg
científica
en
salud:
4
propuestas.
La
al web de l’organització:
ponència Ciudad Ciencia. Un nuevo lugar de
http://gutenberg.idec.upf.edu/
encuentro entre Ciencia y Sociedad serà a càrrec
de Carmen Guerrero i Violeta Vicente, de la
vicepresidència adjunta de Cultura Científica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Entre Miquel Duran -membre de la Càtedra
de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de
la Universitat de Girona (UdG)- i Fernando Blasco matemàtic i professor a la Universidad Politécnica
de Madrid- presentaran un microdiàleg sobre La
relació entre la màgia, la ciència i l’educació; Pierre
Gonzalo Remiro, tècnic de projectes del departament de cultura
Fayard -catedràtic en Ciències de la Informació i de
científica de la FECYT, va conduir un dels microdiàlegs a l’edició
la Comunicació a l’Institut d’Administration des
de 2011 (foto: ACCC)
Enterprises (IAE) de la Universitat de Poitiersparlarà sobre Inteligencia emocional y comunicación
- Rambla
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L’ACCC disposa d’una
entrada de premsa per a
un soci per assistir a la
nova edició del fòrum
Innovation Days
Que tindrà lloc a Paris a l’octubre
Universal Medica Group, una empresa
especialitzada en la gestió de serveis per a la
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica a nivell
internacional, organitza la 5a edició d’Innovation
Days, del 6 al 7 d’octubre de 2014, a la Maison
Internationale de la Cité Universitaire - Paris 14ème.
L’ACCC disposa d’una entrada gratuïta -que no
inclou ni depeses de viatge ni d’allotjament- per a
un
dels
socis
que
treballin
com
a periodista (sigui freelancer o en un mitjà): les
persones interessades han d’escriure a secretariatecnica@accc.cat abans del 26 de setembre enviant
una breu descripció del que es fa professionalment
actualment així com adjuntant el seu CV. L’ACCC
seleccionarà la persona que gaudirà de l’entrada
entre els candidats en funció de la seva trajectòria
professional.

En aquest esdeveniment es donaran cita els
principals membres del sector biofarmacèutic
i medtech, i es preveu una assistència d’uns 600
participants internacionals.
Al següent enllaç es detalla el programa:
http://bit.ly/1soaitE
Més informació al web de l’esdeveniment:
http://www.lifescience-outlook.com/innovationdays

Inaugurada l’exposició
«Il·lustrem el litoral del
Garraf»
Al Centre d’Estudis del Mar (CEM) de Sitges
La mostra recull les obres que els alumnes
van realitzar durant el taller d’introducció a la
il·lustració científica, celebrat el passat maig en el
marc d’Il·lustraciència, el premi internacional
d’il·lustració científica de l’ACCC. L’exposició,
organitzada pel CEM i Il·lustraciència, està formada
per més de quaranta obres realitzades en diferents
tècniques com aquarel·la, tinta xinesa i
llapis. «Poder emprar aquests tipus de tècniques ha
estat per als participants una oportunitat d’explorar
les possibilitats que ofereix el dibuix», explica
Miquel
Baidal,
coordinador
del
curs
i
d’Il·lustraciència.

Visites el dia de la inauguració (foto: Miquel Baidal)

Il·lustrem el litoral del Garraf es podrà visitar
de l’1 al 30 de setembre, de dilluns a divendres -de
10.00 a 13.00-, ja que a l’agost romandrà tancada.
Es pot llegir més informació al web
d’Il·lustraciència: http://bit.ly/1uE8luW
També és possible veure un vídeo de la
inauguració al següent enllaç: http://bit.ly/1s6wpmW
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Apunta’t a l’excursió al
Delta de l’Ebre
Oferta només per a socis
En el marc del Campus Gutenberg de
Comunicació i Cultura Científica, el proper 14 de
setembre un grup de membres de l’ACCC i de
l’Asociación Española de Comunicación Científica
(AECC), farà una visita al Delta de l’Ebre sortint des
de Barcelona. En cas de ser soci d’una de les dues
entitats, pots apuntar abans del 3 de setembre al
següent enllaç: http://bit.ly/1rLaH5Z
A continuació detallem el programa
preliminar de l’excursió:

per

Resum de la llista de
correu
Els temes més comentats al juliol

Durant aquest mes de juliol, un dels temes
comentats a la llista de correu de l’ACCC es referia
a una notícia publicada a La Vanguardia que
explicava que Àlex Rodríguez, jugador de beisbol i
estrella dels Yankees de Nova York, va ser suspès
tota la temporada per usar «asteriodes» -en lloc
d’«esteroides», quan parlaven de dopatge- per botar
més fort la pilota. Tenint en compte el to d’aquesta
informació, un dels membres de la llista es
preguntava si realment els «asteroides» serveixen
per botar més fort la pilota, comentari al qual un
altre dels participants de la llista va respondre de
manera sarcàstica.
Un altre fil va girar al voltant de
l’organització d’un «suïcidi homeopàtic» a Madrid el
12 de juliol. Aquesta activitat, expliquen, és símbol
de la protesta per l’inici de la regularització dels
remeis homeopàtics (http://bit.ly/Uk5six) per part del
Ministeri de Sanitat. En aquesta línia, es va
proposar la convocatòria d’un esdeveniment similar
a la capital catalana —temps enrere Barcelona va
acollir un acte similar—, una causa a la qual ja
Fotografia feta al Delta de l’Ebre (foto: Viquipèdia)
s’havien unit altres ciutats com Màlaga, Múrcia o
Santiago de Compostel·la. Una membre de la llista
Sortida al Delta de l’Ebre
va instar a la participació i promoció per realitzar
Diumenge 14 de setembre
aquesta acció, que com a resposta va tenir una
Programa preliminar de la visita:
àmplia acollida per part dels participants de la llista.
Es va proposar fomentar la compra de
- 07.45 h - Punt de trobada (Sortida de Metro Palau
medicaments en farmàcies que evitin vendre
Reial). En cas que vagis directament al delta, en els
productes homeopàtics. Un dels participants de la
dies previs s’informarà del punt de trobada.
llista va apuntar que, tal com van informar al
- 10.30 h - Visita Parc del Delta de l’Ebre
programa Salvados de La Sexta presentat per Jordi
- 14.00 h - Dinar: restaurant proper al parc (per
Évole, només hi ha tres farmàcies en tot l’Estat que
determinar): entrants de marisc del Delta i arrossos
no venguin productes homeopàtics.
caldosos. Preu aproximat 22 euros.
El «suïcidi homeopàtic» es va realitzar el dia
- 16.00 h - Visita a Riet Vell (http://www.rietvell.org/)
12 de juliol a les 12 del matí als Jardins del Doctor
per conèixer les barraques típiques del Delta,
Samuel Hahnemann —fundador de l’homeopatia—
l’observatori d’aus, els arrossars, etc.
de Barcelona. Com a resposta, un dels participants
- 17.30 h - Visita a Tortosa.
de la llista va compartir un article seu en què parla
- 20.00 h - Tornada a Barcelona.
d’aquest espai verd de la ciutat comtal
(http://bit.ly/1qSOwv5), al qual en el mateix text es
refereix- com
«els
jardins
l’homeopatia».
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(http://bit.ly/1qSOwv5), al qual en el mateix text es
A 31 de juliol, data de redacció d’aquest
refereix com «els jardins de l’homeopatia.»
resum, la llista de correu va rebre des del dia 1 del
I en un altre fil de conversa, l’homeopatia va
mateix mes un total de 212 correus electrònics.
seguir donant arguments de debat a causa del
Màster en Medicina Homeopàtica de la Universitat
excel·lent. Així matei
de Barcelona (http://bit.ly/1n5f5Nt). Encara que està
organitzat per l’Institut de Formació Contínua de la
Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina
Noves sòcies
no figura com a màster oficial ni com a màster propi,
va apuntar un participant qui, a més, va preguntar a
A la Junta de l’ACCC celebrada el mes de
la llista si existia algun tipus de col·laboració entre
juliol es va aprovar que Eva Alloza i Elsa Velasco
aquest màster i les Facultats de Medicina o
siguin sòcies de l’ACCC.
Farmàcia. Un altre membre de la llista va comentar
Si encara no ets soci, informa’t al nostre
que fa molts anys que existeix aquest màster i que
web: bit.ly/lw9KgH
l’argument que se sosté per mantenir-lo és que el
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona l’avala, tot i
que les Facultats de Medicina i Farmàcia mai hi han
donat el seu suport. El preu de matrícula d’aquest
màster és d’uns 7.000 euros.
La llista de correu de l’ACCC és també un
Segueix-nos a:
espai per establir sinergies professionals. Un dels
seus membres va informar d’un projecte que ha
Web: accc.cat
posat en marxa: CoolScience, una revista
Twitter:
twitter.com/ACCC_
interactiva per a tauletes sobre ciència. El
Facebook:
facebook.com/ACCCientifica
participant va escriure a la llista a la recerca de
Flickr: flickr.com/photos/accc_/
possibles col·laboradors amb un perfil de
LinkedIn (empresa i grup):
comunicadors científics interessats en escriure
linkd.in/ceddtJ
sobre diferents àmbits temàtics relacionats amb la
linkd.in/aaisv4
divulgació. Un altre llistaire ha criticat el preu a
Vimeo:
vimeo.com/acccr
qus institucions
pagar per peça, 50 euros, que considera baix, i ha
públr
iniciat un llarg debat en el qual –entre altres
qüestions– s’ha suggerit crear un grup a l’ACCC
específicament de periodistes científics, ja que,
segons va argumentar una
llistaire,
les
preocupacions professionals entre periodistes i
divulgadors poden ser diferents. La convocatòria de
la tercera edició dels Premis de Ciències Ambientals
(http://bit.ly/1mvNzUt), la celebració al juliol a
Barcelona del 26è Congrés Anual de l’Acadèmia
Europaea (http://www.ae2014barcelona.com), que
va abordar els reptes socials d’Europa en els àmbits
de la salut i el medi ambient, entre d’altres, o
l’obertura del termini d’inscripció gratuïta per assistir
el 15 i 16 de setembre al Campus Gutenberg
(http://gutenberg.idec.upf.edu/) són alguns dels
altres temes rebuts a la llista de correu de l’ACCC.
nca: en els països avançats científicament tant el
A 31 de juliol, data de redacció d’aquest
sector públic com el privat inverteixen més que en el
resum, la llista de correu va rebre des del dia 1 del
nostre -entorn».
ACCC
Rambla
de Catalunya
10, 1r - 08007 Barcelona
T. 934 121 111- www.accc.cat
mateix mes un
total- de
XXX correus
electrònics.
Raül Delgado va explicar que a «Alemanya
secretaria-tecnica@accc.cat
Pàgina 7estan molt acostumats a divulgar però la recerca
que fem a Catalunya i a Espanya no té res a envejar
al que es fa a Alemanya.»
Gloria Oliver, de la Fundació Pasqual
Maragall, va explicar el model de gestió de la

Benvinguda a l’ACCC

L’ACCC a Internet
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