L’ACCC celebra la seva
assemblea anual
L’Associació fa balanç del 2014 i marca els seus
objectius per al present any
N. Closas i R. Permuy (ACCC). Quina és la
situació actual del periodisme científic? Com podem
trobar finançament per a projectes de divulgació
científica? Quin és el paper d’entitats com
l’European
Union
of
Science
Journalists’
Associations (EUSJA)? Què és i com funciona el
portal Buscaciència? L’Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) hauria de tenir un
codi ètic específic per determinar amb quines
entitats col·laborar? Aquestes són algunes de les
qüestions debatudes a la XXII Assemblea General
Ordinària de l’ACCC, celebrada al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el proppassat 29 d’abril.
L’Assemblea va començar a dos quarts
d’una del migdia amb la intervenció de la presidenta
Cristina Ribas, el vicepresident Raül Toran i la
tresorera Mercè Fernández, que van conduir l’acte, a
més del secretari tècnic i responsable de
comunicació Rubén Permuy -qui també és soci- i 12
membres de l’Associació. Un cop repassada l’acta
de l’Assemblea celebrada un any enrere, presidenta
i vicepresident van fer un repàs dels actes en els
quals havia participat l’entitat durant el 2014.

El futur del periodisme i la comunicació científica
Entre els esdeveniments de l’any passat
esmentats, Ribas va recordar la taula rodona Bates
blanques sense gossos guardians? Periodisme de
ciència en temps de crisi. La salut del periodisme
científic enmig de la crisi (http://bit.ly/1HIP1my),
celebrada el 29 de setembre a l’Ateneu Barcelonès
al voltant de la situació actual i les dificultats de la
professió periodística especialitzada en ciència. La
presidenta de l’ACCC va incidir en la necessitat de
no treballar a preus marginals –com a exemple, el
fet que hi ha webs que paguen menys d’un euro per
article- i va recordar les dificultats que troben els
professionals freelance a Catalunya, en comparació,
per exemple, al cas d’Alemanya, on els periodistes
per compte propi signen un contracte per a cada
feina.
A l’Assemblea també es van tractar les
dificultats per aconseguir finançament per a
projectes de divulgació científica. Raül Toran va
recordar que els organismes finançadors reclamen
que hi hagi cofinançament dels projectes que reben
ajuts públics, fet que a vegades dificulta tirar
endavant determinades propostes que no el tenen.
Toran va recomanar valorar adequadament si és
factible desenvolupar un projecte i la seva
planificació perquè s’ha de tenir en compte, entre
altres qüestions, que la gestió i justificació dels ajuts
rebuts comporten també dedicació.
A més de repassar les activitats,
l’Assemblea va ser una bona oportunitat per
presentar un vídeo realitzat per l’ACCC per
explicar per què val la pena associar-s’hi
(https://vimeo.com/119744356).
Després de la projecció del vídeo, Mercè
Fernández va repassar l’estat de comptes de
l’ACCC, explicant les despeses fetes el 2014 i el
pressupost disponible enguany. Entre les novetats,
l’Associació té el suport de la Fundació Catalana de
l’Esplai per resoldre les tasques comptables.

La situació de l’European Union of Science
Journalists’ Associations (EUSJA)
L’expresidenta de l’ACCC Mercè Piqueras
D’esquerra a dreta, Mercè Fernández, Cristina Ribas i Raül Toran
va explicar la situació de l’European Union of
a l’assemblea (foto: ACCC)
Science Journalists’ Associations (EUSJA), entitat
de la qual és membre l’ACCC i on hi Piqueras
representa la nostra Associació. Un cop més,
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presidenta de l’EUSJA, Satu Lipponen, ha demanat

de la qual és membre l’ACCC i on hi Piqueras
representa la nostra Associació. Un cop més,
l’ACCC ha demanat que, com en la World
Federation of Science Journalists (WFSJ, entitat de
la qual també forma part l’ACCC), cada associació
tingui dret a un vot i no un vot per Estat, com és el
cas actualmentde l’entitat europea. L’actual
presidenta de l’EUSJA, Satu Lipponen, ha demanat
a les associacions que en són membres, que al llarg
de 2015 facin arribar les seves propostes per a una
renovació de l’EUSJA, que s’ha d’adaptar a la
situació actual del periodisme científic, molt diferent
de l’època en què es va fundar, fa més de quaranta
anys. Piqueras va animar els membres de l’ACCC a
fer aportacions que seran traslladades al Consell
directiu de l’EUSJA, per ser debatudes en la propera
assemblea, la primavera de 2016. La situació del
periodisme europeu també serà debatuda en el 2n
Congrés de Periodisme Científic Europeu, que se
celebrarà a Budapest el 3 de novembre d’enguany;
vegeu-ne més informació a: http://bit.ly/1I9FFh6.
Projectes participats per l’ACCC: «X(p)rimenta»,
«Il·lustraciència» i «Buscaciència»
L’ACCC desenvolupa i participa en diversos
projectes entre els quals destaquen:

finançament fins al 2013, quan es va rebre un ajut
per poder millorar el web i desenvolupar més
continguts, com ara cròniques d’esdeveniments de
divulgació i notícies d’actualitat científica. També va
destacar les 5900 activitats anunciades al portal del
2010 al 2012, les 1750 anunciades des de novembre
passat i els 1800 articles publicats. Segons Planells,
encara cal trobar més finançament per tal de fer
sostenible el projecte.
Propostes, precs i preguntes
Pel que fa al torn de precs i preguntes, el
soci Gerard Carot va consultar si hi ha un codi ètic
que reguli el fet que una entitat sigui col·laboradora
de l’ACCC fent una aportació econòmica. Carot va
proposar que es tingués cura d’aquest aspecte per
evitar conflictes d’interessos. Cristina Ribas i altres
socis van aclarir que l’Associació té uns estatuts que
regulen la seva activitat, a més del codi deontològic
per als periodistes científics i que, en principi, no hi
ha hagut mai cap situació conflictiva amb les entitats
col·laboradores. Malgrat això, la junta va manifestar
la voluntat d’estudiar-ho a fons amb l’objectiu de
regular futures col·laboracions i donar algunes
recomanacions als socis i sòcies.
Un cop acabat el torn de preguntes, es van
aprovar els pressupostos i es van ratificar els nous
socis aprovats en junta al llarg del 2014. L’acte es va
cloure amb un petit refrigeri amb els assistents.

-X(p)rimenta, concurs escolar de vídeos de
ciència fets per alumnes, impulsat en col·laboració
amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació (FCRI), i amb el suport de l’Obra Social "la
Caixa".
-Il·lustraciència,
premi
internacional
d’il·lustració científica coordinat per Miquel Baidal,
soci de l’ACCC, que en la seva tercera edició té
finançament de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) i del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Arran de les amenaces rebudes pel professor de
-El portal Buscaciència, agenda d’actes de
biotecnologia de la Universitat Politècnica de
divulgació científica a Catalunya impulsat per Octavi
València i divulgador científic
Planells, membre de la junta de l’ACCC, que aquest
any ha rebut suport de l’Institut de Cultura de
La Junta de l’Associació Catalana de
Barcelona.
Comunicació
Científica
(ACCC)
ha
tingut
Durant l’Assemblea, Planells va donar
coneixement de les amenaces que José Miguel
detalls de Buscaciència, un projecte que es va
Mulet, professor de biotecnologia de la Universitat
engegar el
2009 però no va disposar de
Politècnica de València, ha rebut durant la seva gira
finançament fins al 2013, quan es va rebre un ajut
de conferències a l’Argentina (http://bit.ly/1dXsLc1),
per poder millorar el web i desenvolupar més
per part
de121grups
d’activistes contraris als
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destacar les 5900 activitats anunciades al portal del
(twitter.com/jmmulet).
2010 al 2012, les 1750 anunciades des de novembre
passat i els 1800 articles publicats. Segons Planells,
encara cal trobar més finançament per tal de fer

Missatge de suport de la
Junta de l’ACCC a José
Miguel Mulet

de conferències a l’Argentina (http://bit.ly/1dXsLc1),
per part de grups d’activistes contraris als
coneixements científics exposats per aquest
investigador
i
divulgador
científic
(twitter.com/jmmulet).

José Miguel Mulet (foto: twitter.com/jmmulet)

Aquestes amenaces i coaccions van arribar
a impedir la realització d’alguna de les conferències
que tenia programades. La Junta de l’ACCC vol
expressar la seva radical oposició a aquestes
pràctiques coactives, i defensa que totes les idees
han de ser lliurement expressades i debatudes
racionalment, i més tractant-se de temes científics i
tècnics, susceptibles, per principi, de ser analitzats
objectivament. L’ACCC vol mostrar el seu suport al
professor Mulet en el seu dret a l’expressió de les
seves opinions en qualsevol fòrum i format.

Sanitàries de Catalunya (AQuAS) pretenien donar a
conèixer eines i aplicacions a tècnics del
Departament de Salut i periodistes científics, per tal
de facilitar la tria de dades de salut i fer-les més
comprensibles a la ciutadania.
El taller es va celebrar a l’edifici AQuAS del
carrer Roc Boronat de Barcelona en una sala amb
gairebé 30 professionals. La periodista multimèdia
Eva Domínguez va encetar el taller fent una classe
magistral sobre noves formes narratives digitals i va
destacar que la comunicació en el món digital és
sobretot «audiovisual, participativa, de dades,
immersiva, en primera persona, personalitzada,
multiplataforma i transmedia.».
Al seu torn, Anna Garcia Altés de
l’Observatori del Sistema de Salut, va fer cinc
cèntims del funcionament de la plataforma de
l’Observatori (http://oigs.gencat.cat/) i tot seguit
Paula Guisado, periodista experta en periodisme de
dades, va donar eines i recursos per tal d’extreure
dades de documents complexos i fer-ne millor
difusió i divulgació. Guisado va destacar el canvi de
paradigma de moltes redaccions on és necessari
que el professional de gràfics sigui «això,
professional i no un col·laborador» i que, a més,
«ha de treballar de costat amb el programador.».

Tècnics de la salut i
periodistes científics
intercanvien eines i
recursos per a una millor
divulgació
Taller amb l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya
Paula Guisado al taller (foto: Eva Domínguez)
Núria Closas (ACCC). Internet

ha revolucionat
el trànsit de dades i s’han d’adaptar a la
En total, van ser cinc hores de formació, en
immediatesa sense perdre la qualitat informativa ni
sessions de matí i tarda, durant les quals els
la bona capacitat de síntesi. En el taller de
professionals de la salut van aprendre eines per tal
visualització de dades celebrat el divendres 15 de
de millorar la seva tasca divulgativa.
maig, l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC) i l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) pretenien donar a
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comprensibles a la ciutadania.
El taller es va celebrar a l’edifici AQuAS del
carrer Roc Boronat de Barcelona en una sala amb

La contaminació de l’aire
de Barcelona: mateixa
diagnosi, diferents
solucions
Les candidatures a les municipals per Barcelona
representades al Parlament participen en un
debat veïnal per reclamar mesures per millorar
l’aire de la ciutat

Ciutadans (C’s) i tots van indicar que, en línies
generals, donaven suport al manifest tot i que amb
matisos. Joan Puigdollers (CiU) va subratllar que la
contaminació s’havia reduït al llarg de la darrera
legislatura tal i com indiquen les dades recollides
per l’administració. CiU aposta per impulsar dotze
superilles -«una unitat urbana més gran que una illa
de cases però més petita que un barri, amb carrers
pacificats», segons s’explica al web de
l’Ajuntament-, mesura que té el suport del PP,
segons va indicar el representant d’aquest partit en
el debat, Òscar Ramírez. Aquesta proposta és una
alternativa a l’aposta per les Zones Urbanes
d’Atmosfera Protegida (ZUAP), que demana la
Plataforma. Les ZUAP tenen com a objectiu
restringir, en el seu interior, l’accés de certs vehicles
contaminants o permetre-hi l’accés només a
vehicles d’emissions baixes. Aquesta mesura té el
vistiplau de PSC, BCN en Comú i la CUP, segons
van explicar Sara Jaurrieta, Janet Sanz i Jordi
Morata, representants d’aquestes formacions
polítiques respectivament. Xavier Garriga, de la
candidatura d’ERC, va apostar per «anar cap a
aquest camí.» Santiago Alonso, en nom de
Ciutadans, no va posicionar-se en aquesta qüestió.
Morata va afegir-hi que la CUP aposta directament
per la reducció de fins al 50% del trànsit a la ciutat a
més d’indicar que «la diferència entre una superilla i
les ZUAP és que les primeres no tenen objectiu i les
segones volen reduir la contaminació.».

R. Permuy (ACCC). «No calen estudis científics
per veure la pol·lució sobre Barcelona des de
Collserola.». Aquesta afirmació d’un dels assistents
al debat que, amb motiu de les eleccions
municipals, va organitzar la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire el passat 18 de maig, posa de
manifest un problema ambiental amb greus efectes
sobre la salut. Experts, com ara Xavier Querol,
investigador de l’Institut de Diagnòstics Ambientals i
Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), denuncien aquest
problema des de fa temps (http://bit.ly/1nWsmu9),
tot posant sobre la taula dades que avalen que l’aire
de Barcelona supera els nivells marcats per l’OMS.
Aquesta situació és la que també denuncia
el manifest (http://bit.ly/1Awf7Xe) que signen més
d’una cinquantena d’entitats que conformen
l’esmentada Plataforma, que ha publicat un
comunicat
arran
de
l’esmentat
acte
(http://bit.ly/1dopySE).
El debat, que va tenir lloc a la seu de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veines de
Barcelona, va ser moderat per Cristina Ribas,
presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica. Els membres de les diferents forces
polítiques convocades van ser interpel·lats per
diferents persones integrants de la Plataforma, que
reclamaven mesures concretes que impliquin la
reducció efectiva de la contaminació atmosfèrica de
la ciutat i els efectes nocius sobre la salut. Hi van
intervenir Convergència i Unió (CiU), Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC), Partit Popular (PP),
Representants de les diferents forces polítiques al debat moderat
per Cristina Ribas (foto: ACCC)
Barcelona en Comú (BCN en Comú), Candidatures
d’Unitat Popular-Capgirem Barcelona (CUP) i
Ciutadans (C’s) i tots van indicar que, en línies
generals, donaven
al de
manifest
tot i10,
que1ramb
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legislatura tal i com indiquen les dades recollides
per l’administració. CiU aposta per impulsar dotze
superilles -«una unitat urbana més gran que una illa
de cases però més petita que un barri, amb carrers

Tots els partits van destacar la necessitat
urbanística, que ha fet que la gent no tingui a prop
d’apostar decididament pel transport públic. Òscar
la seva feina» com una de les causes de la situació
Ramírez va indicar que des del PP volen congelar
actual. La seva organització i el PP incideixen a
les tarifes i va acusar el govern de Trias d’apujar-les
apostar decididament pels vehicles elèctrics i
en excés. Totes les forces polítiques van coincidir
millorar la qualitat de l’aire ja que, segons Ramírez
en la necessitat de reduir-ne el preu i prendre
(PP), «respirar aire net ha de ser compatible amb
mesures excepcionals, com ara oferir transport
les necessitats de mobilitat del dia a dia.».
gratuït els dies d’episodis de contaminació greu, tal i
Puigdollers va ser interpel·lat en diferents
com s’ha impulsat a París -segons va indicar
ocasions com a membre del govern actual a la
Jaurrieta per part del PSC-, o crear la «T
ciutat i va defensar la tasca realitzada pel consistori
ambiental», segons BCN en comú, per fidelitzar l’ús
en matèria de transparència amb les dades que es
del transport públic. Aquesta darrera organització
poden
consultar
als espais
digitals
de
també va destacar la necessitat de continuar
l’Ajuntament, amb dades que es prenen diàriament.
impulsant l’ús de la bicicleta -com ara el PSC que
La gasificació
del
port, aprovada
proposa augmentar el servei de Bicing- fins la CUP,
recentment, té el vist i plau de CiU, PP i Ciutadans
que incideix en la necessitat de millors carrils i que
mentre que la resta de forces, així com la
interconnectin els diferents municipis de la regió
Plataforma, defensen la seva electrificació perquè
metropolitana. Tant el PSC com BCN en Comú van
sigui una instal·lació d’emissió zero.
posar de manifest que cal unir les línies del tramvia
Al següent enllaç és possible veure un
per la Diagonal i acabar la línia 9 del metro.
reportatge en vídeo del debat: http://bit.ly/1Q3XCoi
Xavier Garriga, d’ERC, va opinar que totes
les solucions per reduir la contaminació de
Barcelona estan inventades i que no més cal
aprofitar les bones pràctiques d’altres localitats així
com apostar per la recerca que a Catalunya es fa
sobre aquesta qüestió «per ser líders en aquest
aspecte», tot i que, aclareix Garriga, «hem de
començar a conjugar el verb prohibir».
Sanz (BCN en Comú) va acusar el govern
Festival internacional de divulgació científica a
de Trias de no prendre mesures per evitar que
bars
zones com ara l’esquerra de l’Eixample sobrepassin
«el 90% dels dies els límits saludables de
Raül Toran (ACCC). Investigadors del Centre
contaminació atmosfèrica», tot denunciant que CiU
de
Recerca
en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
no era realista a l’hora de definir el que consideren
van
presentar
l’estat de la recerca més
un «episodi» greu de contaminació. Puigdollers va
actual
sobre
contaminació
atmosfèrica i els seus
aclarir que, amb la legalitat a la mà, des de finals
efectes
sobre
la
salut
al
bar
Cara B (Carrer del
dels 80 la ciutat no n’ha patit cap.
Torrent
de
les
Flors,
36)
a
Barcelona
en el marc del
Morata (CUP) va incidir que la reducció de
festival
internacional
Pint
of
Science.
la contaminació es tracta d’un problema no només
Entre el 18 i 20 de maig, científics de
de voluntat política sinó de «calers», posant com a
diversos centres de recerca i universitats de
exemple els «16 milions d’euros que ha costat la
Barcelona van acostar la ciència als bars gràcies al
reforma de la Diagonal en comparació als 6-7
festival internacional Pint of Science, que se celebra
milions de què disposa el Pla de Qualitat de l’Aire
a més de seixanta ciutats de diferents països per
de l’Ajuntament per a 5 anys.».
primera vegada.
Alonso (C’s) va destacar «l’especulació
El passat 20 de maig, el Pint of Science del
urbanística, que ha fet que la gent no tingui a prop
bar Cara B es va centrar en «L’aire de
la seva feina» com una de les causes de la situació
Barcelona» per parlar de la contaminació, les seves
ACCCorganització
– Rambla dei Catalunya
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principals fonts i els seus efectes en la nostra salut.
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millorar la qualitat de l’aire ja que, segons RamírezPàgina 5ser
l’investigador David
Rojas, amb
la
(PP), «respirar aire net ha de ser compatible amb
xerrada Contaminació de l’aire i salut, tot explicant
les necessitats de mobilitat del dia a dia.».
que «la principal font de contaminació atmosfèrica
són els vehicles motoritzats. Barcelona incompleix

La contaminació
atmosfèrica a «Pint of
Science»

bar Cara B es va centrar en «L’aire de
Barcelona» per parlar de la contaminació, les seves
principals fonts i els seus efectes en la nostra salut.
El primer a parlar, en un bar ple de gom a gom, va
ser
l’investigador David
Rojas, amb
la
xerrada Contaminació de l’aire i salut, tot explicant
que «la principal font de contaminació atmosfèrica
són els vehicles motoritzats. Barcelona incompleix
les concentracions de NOx indicades per la Unió
Europea» i ha afegit que «veiem que les principals
vies de comunicació i transport de Barcelona són
les zones que mostren major contaminació, tal com
es veu en els mapes existents de contaminació de
Barcelona, que són públics.».
Posteriorment, Luis Matías, del grup The
Big Vang Theory, va oferir un monòleg centrat en
els transgènics. I va explicar que «no hem de tenir
por als transgènics. Portem menjant plantes
transgèniques més de quaranta anys.».

bars participants durant els tres dies d’aquesta
primera edició. «Ens hem vist gratament sorpresos
de la resposta del públic i dels mitjans. Això ens
dóna ànims per organitzar una nova edició del
festival»,
va
comentar Eduardo
Barriuso,
coordinador del bar Planeta Terra i investigador
predoctoral a l’Institut de Ciències del Mar (ICMCSIC).
Un festival internacional
Pint of Science és un festival internacional
que se celebra des de l’any 2012. Des de la primera
experiència, celebrada a Londres, l’esdeveniment
no ha deixat de créixer. Aquest any, s’ha celebrat
de forma simultània a Alemanya, Austràlia,
Espanya, Estats Units, França, Irlanda, Itàlia i
Regne Unit.
Més informació a www.pintofscience.es.

Vine a pintar amb
nosaltres un «Il·lustramur»
d’ocells autòctons a
Barcelona
Als Jardins de les Tres Xemeneies
Pint of Science el passat 20 de maig al Cara B (foto: Raül Toran)

El 5 de juny, per celebrar el Dia
Per finalitzar, l’investigador Joan Forns va
Internacional
del
Medi
Ambient, Art
En
oferir la xerrada «Quins contaminants presents en el
Massa, col·lectiu d’artistes heterogeni format per
medi ambient poden afectar el desenvolupament
alumnes que han cursat el cicle d’Arts Aplicades al
neuropsicològic infantil» i va explicar que «hem
Mur a l’Escola Massana, i Il·lustraciència, premi
estudiat la concentració i la memòria de la mainada
internacional d’il·lustració científica de l’Associació
de 39 escoles de Barcelona i Sant Cugat del Vallès
Catalana
de
Comunicació
Científica
durant un any i hem vist que, a les zones amb més
(ACCC), realitzararan una acció d’art urbà a
espais verds, hi ha menys contaminació i el
Barcelona. Concretament, crearem un mural sobre
desenvolupament cognitiu de la canalla és més
ocells autòctons, entre les 10h i les 18h als Jardins
gran.».
de les Tres Xemeneies (Avinguda del Paral·lel 49,
El públic assistent, cervesa en mà, va
Barcelona).
participar activament en aquest esdeveniment i va
Aquesta acció compta amb el patrocini de la
fer preguntes als tres ponents sobre pol·lució i
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
sobre plantes transgèniques. L’organització va
(FECYT) i el Ministerio de Economía y
valorar de forma molt positiva l’assistència a tots els
Competitividad i el suport de l’empresa Valentine.
bars participants durant els tres dies d’aquesta
Tothom que hi tingui interès és convidat a participarprimera edició.
«Ens
hem
vist
gratament
sorpresos
hi dibuixant
o simplement
a presenciar-hi la creació
ACCC – Rambla de Catalunya 10, 1r – 08007 Barcelona
– T. 934
121 111– www.accc.cat
de la resposta del públic i dels mitjans. secretaria–tecnica@accc.cat
Això ens
del mural. Tot i que és una activitat de franc, cal
dóna ànims per organitzar una nova edició delPàgina 6inscripció prèvia enviant un correu electrònic
festival»,
va
comentar Eduardo
Barriuso,
a illustraciencia@gmail.com.
coordinador del bar Planeta Terra i investigador
predoctoral a l’Institut de Ciències del Mar (ICMHi ha més informació al següent enllaç:
CSIC).
http://bit.ly/1KsrWlM

Tothom que hi tingui interès és convidat a participarhi dibuixant o simplement a presenciar-hi la creació
del mural. Tot i que és una activitat de franc, cal
inscripció prèvia enviant un correu electrònic
a illustraciencia@gmail.com.

de les seves entitats membres, com ara l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), per tal
d’assistir a la 3a edició del Heidelberg Laureate
Forum, que tindrà lloc a Alemanya del 23 al 28
d’agost del 2015. Els ajuts van destinats a
periodistes que treballin en mitjans de comunicació,
ja sigui de forma permanent o com a freelancers.
Les beques, de fins a 3000 euros, inclouen
el viatge a Heidelberg, l’allotjament al llarg de
l’esdeveniment i els àpats. Per sol·licitar una beca
s’ha
d’enviar
un
correu
a secretariatecnica@accc.cat
amb
còpia
a mercepiqueras@gmail abans del 18 de juny,
indicant: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon
de contacte, mitjà en el qual es treballa o en el qual
publicarà els continguts -en el cas dels freelancers- i
una breu motivació en anglès.

Hi ha més informació al següent enllaç:
http://bit.ly/1KsrWlM.

El Fòrum és una trobada de matemàtics i
experts en computació de tot el món -guanyadors
de premis Abel, Fields i Turing- amb joves
investigadors. A l’esdeveniment hi haurà la
possibilitat de participar en tallers, debats, i
trobades amb científics i joves investigadors.
Enguany un dels temes se centra en els canvis
globals arran de l’impacte dels Big Data.
A més de les beques que es concedeixen a
través de l’EUSJA, els organitzadors ofereixen la
inscripció gratuïta a periodistes a través
d’aquest enllaç: http://bit.ly/1yK4rU1
Més informació al web del Heidelberg
Laureate
Forum:
www.heidelberg-laureateforum.org

Beques per al Heidelberg
Laureate Forum a l’agost
del 2015
Aquests ajuts es poden sol·licitar fins al 18 de
juny

L’European Union of Science Journalists’
Associations (EUSJA) ofereix beques als socis/es
de les seves entitats membres, com ara l’Associació
Catalana de ACCC
Comunicació
Científica
(ACCC),
– Rambla
de Catalunya
10, per
1r –tal
08007 Barcelona – T. 934 121 111– www.accc.cat
d’assistir a la 3a edició del Heidelberg secretaria–tecnica@accc.cat
Laureate
Forum, que tindrà lloc a Alemanya del 23 al 28Pàgina 7
d’agost del 2015. Els ajuts van destinats a
periodistes que treballin en mitjans de comunicació,
ja sigui de forma permanent o com a freelancers.

Beques per a l’European
CanCer Organisation
Congress
Adreçades a periodistes

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

Un dels temes comentats a l’inici del mes
ha estat la mort de Mariano Gago (16 de maig de
L’Escola Europea d’Oncologia (ESO, per les
1948 – 17 d’abril de 2015) ministre de ciència,
seves sigles en anglès) dóna als periodistes
tecnologia i estudis superiors a Portugal del 1995 al
l’oportunitat de sol·licitar una beca per assistir a
2011, i representant del seu país al consell de
l’European
CanCer
Organisation
Congress
ministres per a la recerca i desenvolupament de la
(ECCO2015) al setembre a Viena. Els periodistes
Unió Europea. Es van compartir un parell d’enllaços
que siguin escollits tindran accés a les àrees del
sobre
Gago,
el
blog
d’Euroscientist
Congrés i de Premsa. A més hi haurà una reunió
(http://bit.ly/1DbmcbF) i també una petita biografia
diària del grup de l’ESO sobre un tema en concret,
(http://bit.ly/1EmUI8C) al mateix blog.
de manera que els assistents podran preguntar els
Un altre dels temes compartits va ser el 16è
especialistes amb més detall i compartir
Congrés
de
Ciencia
y
Espíritu.
Como
experiències.
desenvolvernos en el Planeta Tierra con la nueva
Els periodistes rebran:
conciencia del Planeta Agua desde un Universo
- Quatre nits d’allotjament organitzades per
Multidimensional (http://bit.ly/1HuxfxV). Els llistaires
l’ESO (26, 27, 28 i 29 de setembre).
han assegurat que «els membres de l’ACCC no
- Una subvenció de fins a 500 euros
tenen descompte» tot afegint que potser «també es
(màxim) per a viatges i trasllats.
pot veure de forma telepàtica i més econòmica».
- Una dieta de 30 euros per dia per als
Hi va haver discrepància d’opinions
àpats.
respecte a la nota de premsa elaborada per la
Fundació La Caixa i B-Debate sobre la conferència
internacional Human Health in the Face of Climate
Change:
Science,
Medicine
and
Adaptation a CosmoCaixa Barcelona, convocats
per la New York Academy of Sciences. El text
estava centrat en les morts a causa del canvi
climàtic. Algunes opinions destacaven que el titular i
el contingut de la nota no coincidien, ja que el titular
parlava de vuit milions de morts. A més, es posava
en dubte l’estimació del nombre de vuit milions de
morts en ser una xifra molt espectacular i
segurament arrodonida.
Un dels temes més debatuts va ser l’estudi
del Clínic que es va presentar a Lleida destacant els
beneficis del consum de la cervesa. Les crítiques
posaven de relleu que hi ha vegades que es
La data límit per presentar les sol·licituds és
publiquen continguts periodístics per només
el 15 de juliol de 2015. Hi ha més informació sobre
aconseguir ressò mediàtic i també es va criticar la
com presentar-s’hi al web de l’esdeveniment:
manca de rigorositat de l’estudi. Alhora, es debatia
http://bit.ly/1jGZUUv
el fet que es publiquin estudis que promouen el
consum d’alcohol i no els que en demostren els
seus –efectes
nocius.
Diversos llistaires es
ACCC – Rambla de Catalunya 10, 1r – 08007 Barcelona
T. 934 121
111– www.accc.cat
preguntaven
si
aquestes
recerques
tindrien potser
secretaria–tecnica@accc.cat
interès
publicitari.
Un
membre
de la llista
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s’esmerçava a aclarir que l’estudi s’ha fet en
col·laboració
entre
l’Institut
d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la
Universitat de Barcelona (UB), i compara la ingesta

consum d’alcohol i no els que en demostren els
seus efectes nocius. Diversos llistaires es
preguntaven si aquestes recerques tindrien potser
interès publicitari. Un membre de la llista
s’esmerçava a aclarir que l’estudi s’ha fet en
col·laboració
entre
l’Institut
d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la
Universitat de Barcelona (UB), i compara la ingesta
de cervesa, cervesa sense alcohol i ginebra;
equilibrant les quantitats totals d’alcohol i les
quantitats de polifenols de la cervesa amb alcohol i
sense, es limita a dir que «la cervesa amb alcohol i
la cervesa sense alcohol proporcionen un efecte
protector cardiovascular major que les begudes
obtingudes per destil·lació, probablement pel seu
contingut en polifenols.»
També va ser un tema força comentat al
maig la viabilitat de divulgar física quàntica i de
quina manera és més comprensible explicar-la.
Alguns llistaires van proposar una taula rodona
sobre el dogma de la fe a la ciència per a la propera
edició del Campus Gutenberg 2015.
De l’1 al 31 de maig, es van rebre a la llista
de correus de l’ACCC 289 missatges. Si encara no
en formes part, pots subscriure-t’hi en aquest enllaç:
http://bit.ly/1kF2m2c.

Benvinguda a l’ACCC
Nova sòcia
A la Junta de l’ACCC celebrada al maig es
va aprovar que Mònica Vilalta sigui sòcia de
l’ACCC. Si encara no ets soci, informa’t al nostre
web: http://bit.ly/1uB8FKi

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
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