“Això que investigues,
per a què serveix?”

Beques Knight de
periodisme científic

L’ACCC, amb la col·laboració de la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECYT), el Ministeri de Ciència i Innovació
(MICINN) i el Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, va
organitzar l’exposició Això que investigues, per a
què serveix? que es va inaugurar l’11 de gener a
la Biblioteca Sagrada Família de Barcelona.

Si et dediques al periodisme científic i tens un
mínim de tres anys d'experiència en aquest
camp, o un mínim de cinc anys d’experiència en
qualsevol altre tipus de periodisme, però
t’agradaria dedicar-te al periodisme científic,
pots optar a una beca Knight al Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

La mostra apropa la recerca que sol sortir menys
als mitjans de comunicació, és a dir, la que no és
tan mediàtica, per fer-la més entenedora. S’ha
basat en 15 línies de recerca, entre les quals
trobem la paleoecologia de l’evolució humana, la
geomàtica, la bioestadística en genètica, la
recerca en xarxes complexes o la química
computacional.
La jornada inaugural va ser tot un èxit com van
explicar els seus comissaris, Raül Toan i Daniel
Aguilar.

A més d’aprendre i estar en contacte amb
investigadors d’algunes de les millors
universitats del món, rebràs un sou de 65.000$.
El curs s’imparteix del 15 d’agost fins el 15 de
maig.
Entre els requisits cal provar el coneixement
d’anglès. No hi ha límit d’edat.
La convocatòria per al curs 2011/12 està oberta
fins l’1 de març 2011.
Per llegir més informació:
http://web.mit.edu/knight-science/

Jornada d’inauguració. Foto Miquel Baidal

La jornada es va completar amb la conferència de
Lluís Batista, responsable de l’àrea de
socialització de l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social
L’acte, a més, va comptar amb el record d’una
xapa per als assistents i d’una copa de cava. La
màgia de la jornada va estar a càrrec d’un
malabarista, qui va completar una inauguració
amb una nodrida presència de públic.

Seguim actualitzant els
directoris de l’ACCC
L’ACCC va actualitzar recentment la base de
dades de comunicadors científics i de salut. El
següent pas serà posar al dia la base de dades
de comunicadors ambientals. Si vols constar en
alguna de les bases de dades o bé cal modificar
alguna informació del teu perfil professional,
envia un correu indicant el canvi a
comunicacio@accc.cat
L’enllaç del directori actualitzat és el següent:
http://bit.ly/hNPRHc

Pots llegir la crònica i veure’n el reportatge a:
http://bit.ly/f0P0gw
ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08007 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
Pàgina 1

“Dones científiques,
experiències personals”
Quin és el paper de la dona al mon de la Ciència?
Aquesta és la qüestió que van analitzar les
investigadores lleidatanes Marta Orive, de
l’empresa Mahou-San Miguel, i la doctora Conxita
Solans, de l’Institut de Química Avançada de
Catalunya (IQAC-CSIC), a la conferència titulada
Dones científiques, experiències personals, que
va tenir lloc el passat 19 de gener, a la sala
d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida.
La conferència s’emmarca dins de l’exposició 16
científiques catalanes organitzada per l’ACCC,
amb la col·laboració del Departament d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT), el Ministeri de Ciència i
Innovació (MICINN) i la Xarxa d’Unitats de
Cultura Científica (UCC+i), oberta al públic a la
Biblioteca Pública de Lleida fins el 28 de gener.

VII Premi Joan Oró
Aquest mes de gener s’ha fallat el VII Premi Joan
Oró a la Divulgació Científica. El resultat es farà
públic el 17 de febrer, durant el transcurs de l’acte
d’inici d'any organitzat per l’ACCC al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. L’acte comptarà amb la
presència de Salvador Maturana, representant del
Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
A més, després de l’acte de lliurament del Premi
se celebrarà, amb motiu de l’Any Internacional
dels Boscos, la conferència Boscos de Catalunya:
estat i malures a càrrec de Martí Boada, professor
i investigador del Departament de Geografia i de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Seguirà un dinar al qual s’ha convidat els
investigadors premiats i finalistes perquè puguin
establir contacte entre ells, i amb els membres del
Jurat i el conferenciant.

A l’enllaç següent podreu llegir una entrevista a
Conxita Solans i Marta Orive sobre el contingut
de la seva conferència: http://bit.ly/dJXpN6
A més, les dues conferenciants
entrevistades a TV3:
http://www.tv3.cat/videos/3324636

van

ser

El científic lleidatà, Joan Oró

Des de la VI edició, el premi comprèn dues
modalitats: la d’article i la multimèdia, a la qual
poden participar-hi blocs, pàgines web i obres
audiovisuals.
El premi Joan Oró de Divulgació Científica pretén
incentivar el jovent perquè doni a conèixer el
contingut i el valor de la seva recerca científica al
conjunt de la societat.
Conxita Solans (foto de Ramon Mira) i Marta Orive
(foto de Gerard Riu)

Per llegir més: http://bit.ly/ey16y6
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“Comprar, llençar, comprar”,
al Calaix de la Ciència

L’exposició “16 científiques
catalanes” camí de Vic

El passat 18 de gener, l’ACCC juntament amb
l’Observatori de la Comunicació Científica
(OCC) va obrir de nou el “Calaix de la Ciència”
per reflexionar sobre el model de consum de la
nostra societat. Després de la projecció del
documental Comprar, llençar, comprar, va tenir
lloc un debat moderat per Vladimir de Semir,
director de l’OCC, i en què van participar
Cosima Dannoritzer, directora del documental,
Joan Úbeda, productor, Manel Palencia-Lefler,
professor de la Facultat de Comunicació de la
UPF i Pere Roca, exdirector de l’extint Canal
Cultura de TVE. L’activitat, que es va
desenvolupar a l’Auditori de la Facultat de
Comunicació de la UPF, va comptar amb la
presència de nombrós públic que es va mostrar
molt proactiu a l’hora de participar en el debat.

L’exposició 16 científiques catalanes continua voltant
per Catalunya. Després del seu pas per Barcelona i
Lleida la mostra arriba a Vic, concretament a la seva
universitat.
L’exposició estarà oberta a la Universitat de Vic al
Campus de Torre dels Frares (Carrer de la Laura, 13)
de l’1 al 25 de febrer, tenint d’horari de visita de 9.00 a
14.00 i de 16.00 a 20.00.

Cartell de la mostra

La mostra es basa en el perfil de científiques en actiu
que treballen tant en universitats com en centres de
recerca i empreses a Catalunya.
Més informació a: 16cientifiquescatalanes.blogspot.com

Viatge d’estudis a Heidelberg
Pere Roca, Cosima Dannoritzer, Joan Úbeda, Manel
Palencia-Lefler i Vladimir de Semir

Comprar, llençar, comprar ens obre els ulls
davant de l’agressiu model de consum que ens
ha imposat la societat. El món gira des de fa
dècades al voltant de la idea que consum
compulsiu implica desenvo-lupament. Així, el
documental treu a la llum com grans
multinacionals responsables de molts dels
productes de consum que comprem, els han
dissenyat perquè caduquin arribat un punt, com
si de fruites i verdures es tractés.
La propera cita serà al més del febrer. Envia les
teves propostes a comunicacio@accc.cat

L’European Union of Science Journalists’ Associations
(EUSJA) organitza un viatge d’estudis a la ciutat
alemanya de Heidelberg que tindrà lloc del 18 al 20 de
juliol, coincidint amb el lliurament del premi Euroscience.
La cita permetrà als assistents, a més d’assitir a l’acte
de lliurament del premi, conèixer de prop el Laboratori
Europeu de Biologia Molecular (EMBL) i el Centre
d’Investigació Alemany del Càncer (DKFZ), situats en
aquesta ciutat alemanya.
L’organització disposa de 25 invitacions per a
periodistes membres de les associacions integrades a
l’EUSJA que inclouen allotjament (3 nits), àpats i els
despla-çament. Els interessats ho hauran de comunicar
abans de l’abril a: secretaria-tecnica@accc.cat, enviant
un CV resumit i explicant en un paràgraf a què es
dediquen actualment. Aquesta oferta és només per als
socis i sòcies de l’ACCC.
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Benvinguda als nous socis Activitat a la llista de correu
Aquest mes de gener donem la benvinguda als
nous socis: Elisabet Bonfill i Molina, Anabel
Molero Milan, Carles Puche Rius, Josep Rexach
Fumaña i Elisabet Rodríguez González.

El racó del soci
Continuem posant a la vostra disposició aquest
espai per publicar-hi cada mes un fragment d’un
article que ens envieu, una fotografia destacada,
l’anunci d’un esdeveniment o la recomanació
d’un bloc, tot de perfil científic. Vosaltres teniu la
paraula.
Envieu les vostres propostes a:
comunicacio@accc.cat

L’ACCC a Internet
Com molts de vosaltres ja sabreu, l’ACCC té
presència a Facebook, Twitter (@ACCC_) i
Linkedin amb un alt nivell de participació. Però
amb això l’ACCC no en té prou i l’Associació
s’estén per les xarxes socials. Al butlletí passat us
anunciàvem el nostre Flickr. Ara us volem
recordar que tenim tots el nostres vídeos a la
pàgina de Vimeo: http://vimeo.com/user5206146

La llista de debat de l’ACCC segueix bullint com ho
confirmen la varietat de debats i temes tractats
aquest primer mes de 2011. Una de les primeres
notícies d’interès ha sigut el nomenament del nou
conseller responsable de l’àrea de Ciència així com
la redenominació del departament: Andreu MasColell, conseller del Departament d’Economia i
Coneixement.
Un altre tema que ha sigut motiu de comentaris a la
llista va ser l’anunci de la modificació de la llei que
limita la velocitat a 80km/h a Barcelona i la seva àrea
metropolitana i les seves conseqüències en termes
humans i ambientals.
Dos seran els temes amb més protagonisme al llarg
d’aquest nou any i així es va fer notar a la llista . El
2011 és l’Any Internacional de la Química i els dels
Boscos, dues temàtiques que esperem que siguin de
les que més activitats generin durant els onze mesos
de queden per davant.
Un altre dels temes que ha despertat interès dins la
comunitat virtual de l’ACCC va ser l’article sobre
l’ànalisi de DNA i el futur que ens espera a l’àmbit de
la salut que va publicar Joaquim Elcacho al diari
Avui: http://tinyurl.com/698a9dp
Queden molts mesos d’aquest 2011 per davant i per
tant molts temes a debatre a la llista de correu de
l’ACCC. Si en voleu formar part i opinar:
http://bit.ly/he7dJM

Us recordem que si voleu subscriure-us a la llista de distribució de l’ACCC: http://groups.yahoo.com/group/acccnet
ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC:
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