IX Premi Joan Oró a la
divulgació de la recerca
científica
Per a investigadors i periodistes científics
Ets un professional del periodisme o de la
comunicació? Et dediques a la recerca científica i
voldries explicar què fas? Ara aquests dos perfils
poden participar en una nova edició del premi Joan
Oró a la divulgació de la recerca científica que
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC) convoca per reconèixer la tasca d’explicar a
la societat l’activitat investigadora. La convocatòria
de la IX edició del guardó atorgarà un únic premi
de 1.000 euros en qualsevol modalitat, escrita o
multimèdia, adreçada al públic general.

El termini per presentar una obra a concurs
finalitza el 15 de juny de 2015. Els treballs s’han
d’enviar per correu electrònic a secretariatecnica@accc.cat amb a l’assumpte IX Premi Joan
Oró. La present edició ha estat possible gràcies al
suport de l’Associació Catalana d’Entitats de
Recerca (ACER), la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI), l’Institut Català
d’Investigació Química (ICIQ) i la Real Sociedad
Española de Química (RSEQ).
Al següent enllaç es detallen les bases de la
convocatòria d’aquesta edició del premi i una sèrie
de consells pràctics de cara a la realització de les
obres: http://bit.ly/1Emz2rr.

XXII Assemblea General
Ordinària de l’ACCC
Un acte adreçat als membres de l’associació
El dimecres 29 d’abril, a les 12.00,
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC) celebra la seva XXII Assemblea al Col·legi
de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya,
10). A l’acte, que serà presidit per Cristina Ribas,
presidenta de l’ACCC, es farà un balanç del 2014 i
es presentaran diferents iniciatives de l’entitat per a
l’actual 2015. L’Associació vol aprofitar aquesta
oportunitat perquè els socis i les sòcies que puguin
assistir tinguin l’oportunitat de trobar-se en persona.
En acabar s’hi oferirà un refrigeri a tots els presents.

D'esquerra a dreta: Rosa Martínez, secretària general de l’ACCC,
Raül Toran, vicepresident de l’associació i Cristina Ribas a
l’assemblea de 2014 (foto: ACCC)
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Al llarg dels següents dies serà possible
llegir-ne una crònica al web de l’ACCC
(www.accc.cat) i a l’edició de maig d’aquest butlletí
mensual.

Presentació d’un mapa de
Poblenou amb un cens
dels seus espais i aspectes
fet per la ciutadania
Projecte «Km2 del Poblenou (CitizenSqKm)», un
experiment educatiu, periodístic i de participació
ciutadana al barri barceloní
«Creiem que en el quilòmetre quadrat que el
rodeja, un infant pot aprendre el que li cal per ser
feliç; i per ser-ho, un adult ha de poder incidir i
canviar el quilòmetre quadrat que el rodeja», explica
Narcís Vives, un expert que ha estat treballant en
projectes educatius vinculats al territori des de fa
molts anys. Partint d’aquesta idea, el 4 de maig, a
les 18.30, el Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Rambla de Catalunya 10, 1r de Barcelona) acollirà
la presentació de Km2 del Poblenou CitizenSqKm
(www.citizensqkm.net), un experiment educatiu,
periodístic i de participació ciutadana que està en
marxa en el barri barceloní del Poblenou, a càrrec
del
propi
Vives,
de
l’empresa Itinerarium,
especialitzada en el desenvolupament d’aplicacions
de geolocalització, i Mònica Garriga, d’IGOPnet l’àrea d’Internet, Política i Comuns de l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)- amb el
suport de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC).
Km2 del Poblenou CitizenSqKm és un mapa
on la ciutadania del Poblenou està fent un cens
d’espais i aspectes que hi ha al barri, com ara
institucions, entitats, comerços, edificis històrics,
plantes, temperatures, entre d’altres, amb l’objectiu
de sobreposar informació vinculada al territori i
classificada segons autor, font i temàtica.

Un dels mapes de la iniciativa (imatge: blog.citizensqkm.net)

«Un dels objectius del periodisme ha de ser
ajudar els ciutadans a sentir que tenen la capacitat
d’incidir en el seu entorn; si posem la tecnologia a
disposició de les comunitats, des de la proximitat, de
manera local, potser ho aconseguirem», opina
Mònica Garriga, qui va ser corresponsal de l’agència
EFE, Catalunya Ràdio i La Vanguardia.
La participació ciutadana
Per tal que els ciutadans s’animessin a crear
aquest cens, els promotors del projecte van parlar
amb membres d’un gran nombre d’organitzacions
locals i d’organitzacions científiques o de participació
ciutadana, i junts van idear cinc propostes de
participació: biodiversitat, patrimoni històric, dades
en xarxa, el millor camí i actualitat periodística a
Twitter amb l’etiqueta #estapassant. Pel que fa a la
proposta de biodiversitat, hi ha dues formes de
participar-hi, o bé a fent aportacions al cens de
biodiversitat, on qualsevol participant pot recollir i
publicar (amb l’etiqueta #biodiversitat) dades
relatives a la riquesa biològica i botànica del barri, com ara una imatge d’una papallona, un ocell o una
planta-,
i
enllaçar
la
informació
a species.wikimedia.org. L’altra forma de participar
en aquesta proposta ha estat acompanyar als
experts del Punt d’Informació Aerobiològica (PIA) de
la UAB, que ha preparat unes guies i uns formularis
per realitzar un mapatge i estudi fenològic de plantes
al·lergèniques del Poblenou per predir d’una manera
més precisa la quantitat de pol·len en els carrers.
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Es pot llegir més informació al blog de la
iniciativa: http://bit.ly/1DXzaMv.
L’experiment forma part del projecte
europeu Community Networks Testbed for the
Future Internet (CONFINE), coordinat per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en el
qual hi participen nombroses institucions i
universitats europees.

L’exposició de la segona
edició d’«Il·lustraciència»
a Salamanca

«Actualment està oberta la convocatòria per
participar en la tercera edició del premi, patrocinat
per la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) i el Ministerio de Economía y
Competitividad. Ja hem rebut gairebé 100
il·lustracions que es poden consultar al blog de la
iniciativa i tot i així encara hi ha temps per enviar
obres al concurs fins el 30 d’abril», explica Baidal i
recorda que «Il·lustraciència és un projecte de
ciència ciutadana obert a tot tipus de
col·laboracions relacionades amb la divulgació de la
ciència a través de la il·lustració.»

Una selecció d’il·lustracions del premi
internacional de l’ACCC es mostraran a la
universitat degana de tot el panorama educatiu
estatal
Fins al 17 de maig es podrà visitar a la Sala
de Exposiciones del Patio de Escuelas Menores de
la Universidad de Salamanca (USAL) (Plaza Mayor,
37002 Salamanca) l’exposició de la segona edició
d’Il·lustraciència, produïda per l’Espacio de Cultura
Científica de la mateixa universitat.
La mostra, organitzada per l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC),
s’emmarca dins de les activitats organitzades per
aquest espai de la USAL en la seva
primera Primavera Científica. Durant un mes,
s’organitzaran diferents activitats com tallers per
nens, d’il·lustració científica pel públic en general,
altres exposicions com Fotciencia12, el certamen de
fotografia científica organitzat pel Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) i diferents
conferències. El programa complet es pot consultar
al web: http://bit.ly/1IG1gAa.
«Aquesta és la primera col·laboració que
fem amb l’Espacio de Cultura Científica de la
Universidad de Salamanca i esperem que puguem
seguir col·laborant en el futur. Un dels nostres
principals objectius és donar visibilitat al treball dels
il·lustradors», afirma Miquel Baidal, coordinador
d’Il·lustraciència.

Creada una secció
d’il·lustració científica i
naturalista permanent a
Barcelona
A la Biblioteca Sagrada Família

La Biblioteca Sagrada Família - Josep M.
Ainaud de Lasarte i l’Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC), a través de la
iniciativa Il·lustraciència, han creat el centre
d’interès d’il·lustració científica i naturalista a la
tercera planta d’aquesta biblioteca de Barcelona,
especialitzada en ciència i situada al Carrer de
Provença 480.
La creació d’una àrea especialitzada en
il·lustració naturalista i científica té el suport de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) i del Ministerio de Economía y
Conocimiento. L’objectiu d’aquesta secció és
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Amb la posada en marxa del fons, que va
coincidir el passat 24 d’abril amb el Festival de la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació (NOVUM) a
Barcelona, Sant Jordi i les festes del barri de la

Conocimiento. L’objectiu d’aquesta secció és
apropar la ciència a través de la il·lustració i es basa
en un fons bibliogràfic que anirà creixent amb nous
documents.
Amb la posada en marxa del fons, que va
coincidir el passat 24 d’abril amb el Festival de la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació (NOVUM) a
Barcelona, Sant Jordi i les festes del barri de la
Sagrada Família, s’hi va fer un taller gratuït de
dibuix d’animals en perill d’extinció per a la canalla.

Primera Jornada de
«Concept art» a
CosmoCaixa
Una activitat d’il·lustració
Raül Toran (ACCC). El passat 11 d’abril va tenir
lloc
a
CosmoCaixa,
en
col·laboració
amb Il·lustraciència, iniciativa de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), i
l’Escola Joso, centre docent especialitzat en
l’ensenyament del còmic i la il·lustració, la primera
jornada sobre Concept ar timpartida pel professor
Santi Casas, en el marc de l’exposició Experiment
any 2100. Què ens espera a la Terra del futur?.
La participació a la jornada era un dels
premis de la primera edició del premi internacional
Il·lustrafuturs, organitzat per l’Àrea de Ciència i Medi
Ambient de l’Obra Social “la Caixa” i l’ACCC.

Il·lustració Centre d'interès d’il·lustració científica i
naturalista (autor: Enrique Molina)

A més, al llarg de l’any tindran lloc activitats
relaciones amb el món de la il·lustració de la
ciència, com ara diverses exposicions d’il·lustradors
científics, activitats sobre il·lustració naturalista per
a la infància i altres activitats durant la Setmana de
Ciència que la ciutat celebra a la tardor. També es
publicaran continguts sobre il·lustració científica i
naturalista, i s’informarà sobre els nous llibres que
es podran consultar a la biblioteca o entrevistes que
es faran als professionals de la il·lustració que
mostraran la seva obra als diferents espais
expositius de la biblioteca.
Si ets il·lustrador científic i vols exposar la
teva obra a la Biblioteca Sagrada Família - Josep M.
Ainaud de Lasarte i participar en les activitats que
s’organitzaran envia’ns les teves dades a
infoillustraciencia@gmail.com o completa
aquest
formulari: http://bit.ly/1HfFlzz.

Els assistents de la jornada al Cosmocaixa (foto: Raül Toran)

A l’esdeveniment, van assistir els tres
guanyadors d’aquesta edició, així com altres
participants d’Il·lustrafuturs i il·lustradors convidats.
En primer lloc, es va realitzar una visita
guiada a l’exposició Experiment any 2100. Què ens
espera a la Terra del futur?, organitzada per l’Àrea
de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social “la
Caixa”, en què els assistents van poder aprofundir
en el coneixement del futur més proper a través de
la prospectiva. Els il·lustradors van explicar les
seves propostes en finalitzar la visita a l’exposició.
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Santi Casas va comentar que moltes obres
presentades al premi tenien en comú l’absència de
persones i va descriure com podríem ser, vestir-nos
o maquillar-nos en el futur. «No cal reinventar tot
des del principi: hi ha instruments que continuarem
utilitzant en un futur proper, com els estris per
menjar. Però el que segur canviarà serà la forma
com vestirem. Segurament, tant nois com noies
voldran que la roba els senti bé, potenciant la seva
figura i amb tocs tecnològics», va explicar el
professor. Els participants van intercanviar idees per
crear personatges del futur com aplicacions de
nanotecnologia per maquillatge, idees per crear
vestimentes ecològiques i que incorporin sistemes
de generació d’energia, entre d’altres.
A la master class, es va posar com a repte
crear personatges de l’any 2100 i durant la jornada
es van crear diferents propostes.
En el següent enllaç es pot veure un
reportatge
fotogràfic
de
la
sessió:
http://bit.ly/1ynVLCJ.

«Responsible Research
and Innovation»,
determinant en ciència i
innovació

business development manager de la Fundación
ASCAMM, Jordi Cruz, vocal i responsable de la
Investigación de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), i Juan Riese, cap
de projectes europeus de l’Instituto Carlos III.

Cristina Ribas, primera per la dreta, moderant la taula rodona
(foto: FCIS)

El debat va agafar molt interès quan Ribas
va mostrar-se en desacord amb una de les
aportacions d’una persona del públic assistent que
es resignava a la mala imatge de les
farmacèutiques i culpava als mitjans de
comunicació per la mala difusió de la informació.
Per a Ribas, la innovació i el desenvolupament
econòmic
s’aconsegueixen
transmetent
el
coneixement a la societat en el sentit d’involucrar-la
La 2a Jornada del FCIS va estar marcada pel
en el si de la investigació. «Vivim un canvi de
debat sobre la relació entre societat i ciència
paradigma en el qual la societat és l’investigador i
alhora receptor d’aquesta investigació. Cal escoltar
Núria Closas (ACCC). El dijous 16 d’abril es va
què prioritza la societat i què és important per ella»,
celebrar la 2a Jornada de Finançament de la
sentenciava Ribas. Juan Riese, de l’oficina de
Ciència i la Innovació Social (FCIS) a Cerdanyola,
Projectes Europeus, va afegir que «tot és
en la qual van participar Cristina Ribas, presidenta
coneixement i aplicació d’aquest coneixement
de l’Associació Catalana de Comunicació Científica
perquè sigui útil a la societat.». José Ignacio
(ACCC), i Octavi Planells, membre de la seva Junta.
Fernández Vera, director general de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
«Responsible Research and Innovation»
present entre el públic, va donar suport a l’opinió de
Cristina
Ribas
va
moderar
el
Cristina Ribas mentre que Jordi Cruz, responsable
debat Finançament públic de projectes. Les noves
d’investigació FEDER, va exemplificar la mala
regles de joc a Europaformat per Vanesa Alarcón,
comunicació que hi ha entre professionals del
d’Avatic Abogados, Esther Hurtós, project and
sector amb una anècdota sobre una taula rodona
Business Development Manager de la Fundación
amb participació de diversos doctors que no volien
ASCAMM, Jordi Cruz, vocal i responsable de la
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de projectes europeus de l’Instituto Carlos III.
mala imatge de les farmacèutiques ja està obsoleta
i que cal treballar en les relacions humanes per tal
de millorar-la i apropar-se als seus clients: la

sector amb una anècdota sobre una taula rodona
amb participació de diversos doctors que no volien
dir res fins al punt que ell va haver de moderar el
debat perquè fluís la comunicació.
La presidenta de l’ACCC va afegir que la
mala imatge de les farmacèutiques ja està obsoleta
i que cal treballar en les relacions humanes per tal
de millorar-la i apropar-se als seus clients: la
societat. En aquest sentit, va posar l’exemple de
les Responsible
Research
and
Innovation tools (RRI),
que
promouen
els workshops per tal de fer intercanvis entre les
grans empreses científiques i la societat.
Presentació del projecte «Buscaciència»
Per la seva banda, Octavi Planells va
presentar el projecte Buscaciència a la taula
rodona Innovació i creativitat en la captació de fons
pel finançament de projectes científics moderada
per Joan Puig de Dou, mànager en estratègia
general de Kymos Pharma i membre de la junta
directiva de CataloniaBIO, i en la qual també van
participar Antonio Manzanares, president de
l’Associació de Familiars i Amics d’Ángel
Manzanares (FADAM), Esther Franquet, directora
d’infermeria a la Fundació Puigvert, i Jaume Bolta,
fundador de Biocentium i ITV, en substitució de
Teresa Tarragó.
El fundador de Buscaciència va ressaltar les
5.900 activitats anunciades al portal entre els anys
2010 i 2012, la gran majoria tallers, debats i
conferències. «Des del novembre portem 1750
esdeveniments i activitats, que no són poques», va
afegir. Curiosament, l’oferta de Barcelona és major
en termes absoluts, segons Planells, però en
proporció al nombre d’habitants es queda curta
respecte a la resta de províncies catalanes.
Més informació al web de la jornada FCIS:
http://bit.ly/1IPVWXQ

Ciència i llibres van florir
de nou per Sant Jordi
Recull de llibres dels membres de l’ACCC
Com cada any, l’ACCC va tornar a convidar
a fer un intercanvi de ciència i flors amb un recull
d’obres de divulgació científica publicades per
membres de l’associació.

«Max Picard i l’enigma dels dinosaures», de
Marc Boada
El membre de l’ACCC Marc Boada,
divulgador científic, presenta Max Picard i l’enigma
dels dinosaures, (laGalera) per infants a partir de 10
anys. Una novel·la de ciència i ficció, mai més ben
dit, en la qual el protagonista descobreix la seva
passió per la paleontologia.
En Max passa l’estiu a la masia del seu avi.
Lluny del laboratori, en plena natura, en un lloc
solitari, sembla que té tots els números per avorrirse mortalment. Fins que un dia, passejant per la
muntanya amb els seus amics, troba una cosa que
el fascinarà: fòssils de dinosaures! Però a la
muntanya també hi ha uns personatges misteriosos,
liderats per una científica d’aspecte malèvol. Les
investigacions d’en Max el portaran a conèixer el
món de la paleontologia i, al mateix temps, el costat
fosc de la ciència.

«Educació per a una cultura de pau. Una
proposta des de la pedagogia i la neurociència»,
de David Bueno i Marta Burguet
id Bueno i Marta Burguet
soci
Davidwww.accc.cat
Bueno, professor i
ACCC – Rambla de Catalunya 10, 1r – 08007 Barcelona – El
T. 934
121 111–
investigador
del
Departament
de Genètica de la
secretaria–tecnica@accc.cat
Facultat
de
Biologia
de
la
Universitat
de Barcelona
Pàgina 6
(UB), i Marta Burguet, docent en educaicó per la
pau per la UB, presenten Educació per a una
cultura de pau. Una proposta des de la pedagogia i
la neurociència (Publicacions i Edicions de la

El soci David Bueno, professor i
investigador del Departament de Genètica de la
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
(UB), i Marta Burguet, docent en educaicó per la
pau per la UB, presenten Educació per a una
cultura de pau. Una proposta des de la pedagogia i
la neurociència (Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, 2014).
Educació per a una cultura de pau planteja
la fragilitat i controvèrsia de la pau. La pau és una
matèria fràgil, trencadissa, i també controvertida.
Quantes accions es fan en nom de la pau, encara
que a vegades, paradoxalment, s’acabi recorrent a
la violència! Fins i tot la pau proactiva, d’arrel
ghandiana, pot ser viscuda com una forma de
violència per als qui no hi estan d’acord. Tanmateix,
és un bé molt preuat i desitjat, que s’ha de protegir i
conrear. I perquè arreli i creixi, cal entendre-la i
viure-la.
L’obra fa una proposta innovadora en
aquest camí, que sorgeix del diàleg reposat i
meditat, i alhora viu i dinàmic, entre una ciència
social com és la pedagogia i una d’empírica com és
la neurobiologia. Fruit d’aquest diàleg, la pau
esdevé un important actiu de la humanitat i una via
per gestionar els conflictes de les nostres
idiosincràsies culturals i biològiques. Aquestes
àrees de coneixement convergeixen en una mirada
integradora de l’educació per a una cultura de pau,
des de la convicció que la pau s’ha de comprometre
tant amb les injustícies més estridents i mediàtiques
com amb les més silenciades.

en l’Enciclopèdia Catalana i professor asociat a la
Universitat Internacional de Catalunya: Els límits de
la vida. Una novel·la sobre el que som (laGalera).
Una obra que explica com la seva
protagonista, Lara, no ha fet els quinze i ja està
farta de tot. Es debat entre la vida i la mort, i un brot
de la seva malatia l’ha deixada a la UVI, sola, per
passar una nit que pot ser decisiva. Però a la sala hi
ha la Carme, una doctora que no havia vist mai, que
comença a explicar-li una història apassionant: la
història de la vida mateixa.

«Un submari d’aire i altres 28 experiments», de
Jordi Mazon
El soci Jordi Mazon, professor i investigador
al Departament de Física Aplicada de la Universitat
Politècnica de Catalunya, planteja l’experimentació
com a base de la ciència, essencial per arribar a
comprendre el perquè i el com passen les coses. La
proposta d’experiments d’aquest llibre permeten
iniciar-te al món de l’experimentació científica en els
camps de l’electricitat i magnetisme, l’aire, la
densitat dels cossos, forces i pressions, i la calor.
A Un
submarí
d’aire
i
altres
28
experiments (Cossetània edicions) cada experiment
s’estructura d’una forma similar que respon a quatre
preguntes: Què volem demostrar? Què necessitem?
Com ho fem? Per què i què ha passat?, i
requereixen material senzill i a l’abast de tothom.

«Els límits de la vida. Una novel·la sobre el que
som», de David Bueno, Salvador Macip i Eduard
Martorell
Bueno també ens proposa una de les seves
«Decir la ciencia. Divulgación y periodismo de
altres obres realitzades amb Salvador Macip, doctor
Galileo a Twitter», de Vladimir de Semir
en genètica molecular, i Eduard Martorell,
Vladimir de Semir, expresident de l’ACCC i
postgraduat en Medicina Clínica Preventiva editor
director acadèmic del Màster en Comunicació
en l’Enciclopèdia Catalana i professor asociat a la
Científica, Mèdica i Ambiental de la Univesitat
Universitat Internacional de Catalunya: Els límits de
Pompeu Fabra, ha publicat recentment la seva
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la vida. Una novel·la
sobre elde
que
som (laGalera).
obra Decir
la ciencia.
y periodismo de
Una obra que explica com secretaria–tecnica@accc.cat
la seva
Galileo a Twitter (publicat i editat per Publicacions i
protagonista, Lara, no ha fet els quinze i ja està Pàgina 7 Edicions de la Universitat de Barcelona).
farta de tot. Es debat entre la vida i la mort, i un brot
Es tracta d’un assaig sobre les relacions
de la seva malatia l’ha deixada a la UVI, sola, per
entre el periodisme i la ciència i sobre l’impacte en
passar una nit que pot ser decisiva. Però a la sala hi
la societat del coneixement. L’autor reflexiona sobre
ha la Carme, una doctora que no havia vist mai, que

Científica, Mèdica i Ambiental de la Univesitat
Pompeu Fabra, ha publicat recentment la seva
obra Decir la ciencia. Divulgación y periodismo de
Galileo a Twitter (publicat i editat per Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona).
Es tracta d’un assaig sobre les relacions
entre el periodisme i la ciència i sobre l’impacte en
la societat del coneixement. L’autor reflexiona sobre
la importància que ha tingut al llarg de la història la
divulgació de la informació i el saber en el
desenvolupament del coneixement.
El llibre està dividit en catorze capítols, i
ofereix una autèntica radiografia de la professió.
L’autor desgrana, una rere l’altra, totes les
consideracions apreses durant més de quaranta
anys de la trajectòria professional -«una època
daurada del periodisme científic» com ell mateix
qualifica- i ens ofereix una sèrie d’anàlisis i
reflexions que, per una banda, sintetitzen la història
de l’ofici i per l’altre, proposen una visió de com
hauria de ser el futur.

Beques per assistir al 9è
Congrés Europeu del
Dolor a Viena
Del 2 al 5 de setembre

Els ajuts cobreixen 4 nits d’hotel (a partir de l’1 de
setembre), i s’hi inclouen les despeses de
l’allotjament, els àpats i la inscripció als congressos.
Les persones seleccionades hauran de fer-se
càrrec dels costos del viatge.

El 9th Congress of the European Pain
Federation és una bona oportunitat per conèixer i
poder entrevistar investigadors d’arreu del món
experts en el dolor. Podeu trobar tota la informació
de l’esdeveniment, com ara al programa al web
efic.kenes.com.

La sòcia Mònica López
Ferrado, premi «Fem
Talent»
Pels seus articles de ciència
L’Associació Fem Talent (femtalent.cat) ha
premiat Mònica López Ferrado, sòcia de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC) i coordinadora de les pàgines de ciència del
diari ARA, per la seva tasca com a periodista.
L’entitat distingeix persones i empreses que
promouen «la igualtat d’oportunitats i l’activació del
talent femení a la ciència, la tecnologia,
l’emprenedoria i la innovació.»

L’European Union of Science Journalists’
Association
(EUSJA)
ofereix
beques
pels
periodistes o freelancers que siguin socis o sòcies
de les seves entitats membres, com ara l’ACCC, per
assistir al 9è Congrés Europeu del Dolor que se
celebrarà a Viena del 2 al 5 de setembre. Les
persones interessades han d’enviar un correu
a secretaria-tecnica@accc.cat amb
còpia
a mercepiqueras@gmail.com amb nom i cognoms,
mitjà de comunicació on treballeu o col·laboreu (en
anglès i posant enllaços que ho evidenciïn), correu
electrònic, telèfon mòbil i una breus línies de
motivació en anglès per assistir-hi. El termini és
el 27 de maig.
Mònica López (foto: ara.cat)
Els ajuts cobreixen 4 nits d’hotel (a partir de
l’1 de setembre), i s’hi inclouen les despeses de
l’allotjament, ACCC
els àpats
i la inscripció
als congressos.
– Rambla
de Catalunya
10, 1r – 08007 Barcelona – T. 934 121 111– www.accc.cat
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Federation és una bona oportunitat per conèixer i
poder entrevistar investigadors d’arreu del món
experts en el dolor. Podeu trobar tota la informació

La secció dirigida per Mònica López
Ferrado va guanyar al 2013 el Premi Nacional de
comunicació científica atorgat pel Govern i la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(FCRI).

Les científiques Pilar
Bayer i Mercè Leonhard
reben la Medalla de la
Dona de Sarrià – Sant
Gervasi
Atorgada pel Consell de la Dona del districte
barceloní
Pilar Bayer, catedràtica d’àlgebra de la
Universitat de Barcelona (UB), i Mercè Leonhard,
oftalmòloga de l’Institut Català de la Retina (ICR),
han estat les guardonades amb la medalla de la
dona de Sarrià - Sant Gervasi 2015. El Consell de
Dones ha reconegut la tasca feta per les dues
veïnes del districte.
L’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) va proposar la Dra. Bayer com a
candidata a l’esmentat guardó, que té l’objectiu de
reconèixer la feina feta per una dona de perfil
científic o tecnològic i vinculada al districte. Com a
novetat, enguany es va decidir concedir el guardó
ex-equo a les dues científiques guanyadores.

Pilar Bayer, a l’esquera de la fotografia, amb Mercè Leonhard, a
la dreta (foto: btv.cat)

El premi reconeix, per una banda, la
trajectòria acadèmica i el compromís de la
catedràtica de la UB en la difusió del paper de les
dones en la història de les matemàtiques, la ciència
i el pensament humanista i, per una altra, la tasca
d’avaluació visual en atenció precoç de la ceguesa i
els dèficits visuals en nens –a la Índia, entre d’altres
indrets–, de l’oftalmòloga de l’ICR.
L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 13
d’abril al Teatre de Sarrià, amb la participació del
president del Consell Municipal del Districte de
Sarrià - Sant Gervasi, Óscar Ramírez; el regidor del
districte, Joan Puigdollers; Ramon Martí, president
de la Fundació Ramon Martí i Bonet, i Raül Toran,
vicepresident de l’ACCC, entre d’altres. En l’acte de
lliurament del premi a la Dra. Bayer també va
participar Anton Aubanell, professor emèrit de la
Facultat de Matemàtiques de la UB i divulgador
científic del món de les matemàtiques.
Pilar Bayer va formar part de la selecció de
dones que composaven la mostra 16 científiques
catalanes
impulsada
per
l’ACCC:
16cientifiquescatalanes.blogspot.com.es.
Al següent enllaç és possible veure un
reportatge en vídeo de l’acte de lliurament elaborat
per Barcelona TV: http://bit.ly/1GKQ2tD.

Panell de l’exposició «16 científiques catalanes» amb Pilar Bayer
(font: ACCC)
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Resum de la llista de
correu
Els temes més comentats a l’abril

centrada en les microones: http://bit.ly/1PtPSZa.
Arran de les recomanacions de Sant Jordi
de l’ACCC es va recomanar el llibre de Pasqual
Bernat 100 moments estel·lars de la ciència:
http://bit.ly/1Ey90mU i també vam poder consultar
els suggeriments del portal
Buscaciència:
http://bit.ly/1GpGOmJ.
NOVUM, el festival de la ciència, la
tecnologia i la innovació de Barcelona també va ser
font
de
recomanacions
durant
l’abril:
http://lameva.barcelona.cat/novum/.
La conferència impartida a la Facultat de
física de la Universitat de Barcelona My experience
with ‘The Big Bang Theory’ serie, a càrrec de David
Saltzberg, assessor científic de la sèrie The Big
Bang Theory i professor de física i astronomia a la
Universitat de Califòrnia i especialista en astrofísica
de partícules, ha generat força interès entre els
llistaires. En vam poder saber que Saltzberg és
responsable
del
blog
thebigblogtheory.wordpress.com, on s’explica la
part científica que hi ha al darrere de cada episodi
de la sèrie. Els organitzacions de la conferència van
comentar que properament el vídeo de l’acte estarà
disponible al portal web de la Facultat de física:
www.ub.edu/fisica.
Aquest mes, a través de la llista l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), va comunicar
que va rebre l’acreditació Severo Ochoa a
l’excel·lència científica per part del govern espanyol
juntament amb el valencià Institut de Física
Corpuscular. També hi vam saber que la Unitat de
Biologia Estructural del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) a Barcelona,
l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) i el
Barcelona Graduate School of Mathematics van
rebre la distinció María de Maeztu per part de
l’Estat.
De l’1 al 27 d’abril es van enviar 178
correus electrònics a la llista de correu de l’ACCC.
Si encara no en formes part, informa’t al següent
enllaç: http://bit.ly/1kF2m2c.

Un dels primers temes compartits a la llista
de correu de l’ACCC que va suscitar comentaris va
ser la polèmica generada entre els científics de
l’estat per la denegació de sol·licituds de projectes
del ministeri per un defecte de forma dels CV dels
sol·licitants. La llistaire que iniciava la conversa
compartia una reflexió d’un investigador sobre
aquesta realitat a un blog: http://bit.ly/1bnJX8O. Un
dels membres de la llista va afegir-ne que no es
valorava prou el treball de camp en detriment de la
publicació d’articles científics.
La llista acostuma a ser un bon espai per
trobar fonts d’informació especialitzada. Durant
l’abril s’hi van reclamar contactes i continguts sobre
el càncer de mama i de pròstata, suggerint
consultar al Vall d’Hebron Institut de Recerca o
consultar babybeatles.org o costuras.org sobre la
visió de dones després de patir càncer de mamà.
Llega la carta de la vergüenza: Así nos
sacan de la ONU de la Química, aquest és el títol
d’un article publicat al diari El Mundo
(http://mun.do/1DjfPS9) que va ser compartit i
comentat a la llista. La persona que va iniciar el fil
temàtic va aclarir que la Unió Internacional de
Química Pura i Aplicada (IUPAC) feia fora de la
seva organització a «Espanya, Tanzània i Ucraïna i,
potser, Bangladesh». Algú va aclarir-ne que «hi ha
58 membres individuals de la IUPAC espanyols,
alguns dels quals catalans». Un altre participant va
afegir-ne que en la revista Anales de Química de la
Real
Sociedad
Española
de
Química
(http://bit.ly/1GSEdQP) s’indica que «Espanya deu
dues anualitats […] que si no paga és probable que
en la propera assemblea general d’aquesta
organització […] es faci efectiva l’expulsió.»
Un participant de la llista va compartir-hi un
article sobre els possibles efectes de la radiació
electromagnètica –com ara produïda per mòbils o
xarxes WIFI–, i l’evidència científica disponible:
http://bit.ly/1Fjwf2U. Algú altre va aportar-ne un altre
centrada en les microones: http://bit.ly/1PtPSZa.
ArranACCC
de les
recomanacions
de Sant
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L’ACCC a Internet

Associa’t a l’ACCC

Segueix–nos a:

Fes-te membre de l’associació

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

Més de 200 professionals de la
comunicació, divulgació i el periodisme científics
formen part de l’Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC). Si vols conèixer els
avantatges de formar-ne part, informa’t al nostre
web: http://bit.ly/1uB8FKi
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