
ESBORRANY ACTA XIX Assemblea General Ordinària de l’ACCC 

Associació Catalana de Comunicació Científica 

 

Dimecres 28 de març de 2012 

A les 12.00 en primera convocatòria i a les 12.30 en segona convocatòria. 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Rambla de Catalunya, 10 

 

Assistents:   

Cristina Ribas, presidenta  

Raül Toran, vicepresident  

Mercè Fernández, tresorera  

Rosa Martínez, secretària general 

Michele Catanzaro, vocal 

Joaquim Elcacho, assessor 

Jaume Estruch, assessor 

Rubén Permuy, secretari tècnic-UCC+i 

Gregori València, soci 

Jordi Morató, soci 

Harvey Evans, sòcia 

Nahia Barberia, sòcia 

Èlia Monteagud, sòcia 

Miguel Ángel Guadalupe, en nom de FICSR (entitat col·laboradora) 

Esther Espinosa, en nom de Novartis (entitat col·laboradora) 

Assu Planas, sòcia 

Bibiana Bonmatí, sòcia 

 

Ordre del dia: 

 

1. Obertura i salutació. 

 

Cristina Ribas, presideix l’acte. 

 

2. Lectura, esmenes i aprovació, si escau, de l’acta de la XVIII Assemblea 

General Ordinària de l’ACCC (la XVIII s’enviarà per correu electrònic deu 

dies abans de l’Assemblea). 

 

S’aprova. 

 

3. Informe de Secretaria. 

 

Raül Toran, vicepresident de l’Associació, en nom de la secretària que arriba més 

tard informa que, actualment, l’ACCC té 291 socis i 11 entitats col·laboradores. 

S’ha donat de baixa com a entitat divu*Ciencia, mentre que s’hi han incorporat el 

CERCA, la Fundació La Caixa i el Museu Blau. Raül Toran comenta les entitats que 

hi han col·laborat i explica que la junta directiva es reuneix un cop al mes excepte a 

l’agost. 

 

Raül Toran fa un repàs de les activitats desenvolupades durant l’any, destacant-ne 

l’exposició «Això que investigues, per a què serveix?» i el premi d’àmbit estatal que 

va guanyar la mostra «16 científiques catalanes» a Lleida dins del certamen 

«Ciencia en acción». El vicepresident de l’ACCC explica el cicle «Calaix de Ciència», 



tot destacant-ne la conferència «La ciència com argument publicitari», que va 

comptar amb estudiants i professionals del sector de la publicitat. Altres 

conferències destacades dins d’aquest cicle van ser les dedicades a l’energia 

nuclear, celebrades en complir-se el 25è aniversari de l’accident de Txernòbil i 

coincidint amb el de Fukushima; la centrada en les malalties minoritàries, que va 

comptar amb els guanyadors del VII Premi Joan Oró a la Divulgació de la Recerca 

Científica en la categoria multimèdia, i la que tractava sobre criminalística. Raül 

Toran destaca, a més, l’estrena d’un documental de ciència anomenat «Del mito a 

la razón», de l’estudiant d’enginyeria Rubén Lijó. 

 

El vicepresident de l’ACCC explica també com es va desenvolupar el VII Premi Joan 

Oró, que l’any passat va tenir per primera vegada una categoria multimèdia i que 

l’ACCC coorganitza activitats, com ara l’«X(p)rimenta» —un concurs audiovisual per 

a nens al qual van presentar-se 113 vídeos—, amb «Recerca en acció». Les seves 

explicacions també inclouen la celebració del Dia Internacional de les Dones, i el fet 

que les científiques de la mostra «16 científiques catalanes» participen amb molta 

predisposició a les conferències relacionades amb l’exposició. 

 

Raül Toran comenta que a la «Setmana de la Ciència» l’ACCC va col·laborar amb el 

districte de Les Corts i menciona «Beer for science», una trobada informal en un 

bar entre comunicadors/ores i divulgadors/ores científics. També menciona la 

publicació —junt amb la revista Mètode i l’Institut d’Estudis Catalans—, de l’obra de 

teatre «Oxigen», destaca el compte de l’ACCC a Vimeo, on hi ha 37 vídeos, i dóna 

dades dels seguidors a les xarxes socials i dels membres de la llista.  

 

El nombre de membres de la llista el 28 de febrer de 2012 era de 727, cosa que 

suposa un augment del 12,4% respecte el nombre de susbcripcions de l’any 

anterior. L’Associació (en data 23 de març 2012) compta amb un perfil Facebook 

amb 739 contactes, un perfil Twitter amb 1711 seguidors (a l’anterior assemblea 

eren 675) que forma part de més de 100 llistes, a més d’un perfil a la xarxa 

professional Linkedin amb 233 membres. 

 

El vicepresident de l’ACCC parla, també, de les subvencions concedides per al 

present any: per a la mostra «Aquí, els nostres invents», per a «Il·lustraciència», 

per al VIII Premi Joan Oró i els ajuts a la projecció internacional. Destaca que la 

meitat dels participants d’«Il·lustraciència» són d’àmbit internacional, com ara dels 

EUA, i les més de 40.000 visites al bloc de la mostra.  

 

4. Informe de Tresoreria. 

 

Intervé Mercè Fernández. Abans, Cristina Ribas presidenta de l’ACCC, indica que 

com a novetat s’inclou aquest any també un pressupost i no només la relació de 

depeses de l’any anterior. Mercè Fernández indica que a les entitats hi ha una de 

pendent que es va donar de baixa al desembre i no va pagar la seva quota. Hi ha 

6.000 euros que no s’han ingressat corresponents a subvencions: les del Premi 

Joan Oró i «Il·lustraciència» però que estan concedides.  

 

Total d’ingressos de 2011: 36.795,06 €. Total de despeses de 2011: 29.985,18 €. 

Mercè Fernández destaca que hi ha projectes que compten amb uns diners que 

encara no s’han ingressat. 



 

Cristina Ribas indica que les quotes de socis i entitats són pel funcionament corrent 

i que les activitats han de comptar amb finançament propi. Mercè Fernàndez 

explica les previsions d’ingressos: 11 quotes d’entitats col·laboradores i dels socis 

(a la baixa): veure pressupost. Cristina explica que el Premi Joan Oró tenia un 

patrocinador. Ara la Generalitat no manté el conveni i s’ha de buscar un altre 

patrocinador. Si s’aconsegueix finançament, es convocarà a finals d’any. 

 

5. Informe de Presidència. 

 

Cristina explica que l’ACCC ha d’assumir nous reptes. El perfil mig del soci i sòcia és 

diferent del de fa uns anys: abans hi havia més periodistes de mitjans i ara hi ha 

més comunicadors i emprenedors, o aquells que treballen per a la divulgació 

científica com a activitat professional complementària.  

 

El finançament públic està aturat i no s’hi ha comptat a l’hora de fer el pressupost. 

El finançament privat tampoc està en el seu millor moment però encara hi ha 

oportunitats, sobretot de fer poques projectes de gran impacte, com per exemple 

les lectures dramatitzades d’«Oxigen». 

 

L’objectiu de l’ACCC ha de ser fer de mitjancera entre les entitats col·laboradores i 

els socis i ajudar-los. Una de les idees per al 2012 és crear un espai per als socis a 

la web, per si volen incloure el seu perfil i promocionar a què es dediquen en relació 

a la comunicació de la ciència, comenta Cristina Ribas. També es proposa crear un 

grup de treball per a socis i sòcies que facin emprenedoria. Destaca, a més, el 

centre de formació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ja que es poden oferir 

cursos amb un descompte per als socis i que des de l’ACCC se’ls pot demanar 

formació específica. En aquest sentit s’obrirà canals amb els socis per saber quines 

són les seves demandes.  

 

Pel que fa a les entitats col·laboradores, a part de la quota, Cristina Ribas menciona 

que cal establir acords per a projectes més ambiciosos que tindran el seu propi 

finançament, com les lectures d’«Oxigen», de les que es desenvolupen materials 

audiovisuals i didàctics que la Fundació La Caixa i el Museu Blau faran servir. La 

idea és plantejar projectes que els interessin més enllà dels seus 1.000 euros de 

quota: no es tracta d’organitzar xerrades ni actes sinó projectes més grans com ara 

plataformes digitals. Un exemple és oferir un espai on les entitats puguin penjar les 

seves notícies, comenta Cristina Ribas. 

 

Fa poc que hi hagut eleccions a l’EUSJA (una associació similar a nivell europeu) i 

Mercè Piqueras és l’ambaixadora de l’ACCC a l’associació europea.  Cristina Ribas 

considera que l’ACCC ha de sumar massa crítica amb els periodistes europeus i 

assegura que aquesta percepció és compartida amb altres entitats europees, que 

volen fer coses més innovadores. 

 

Quant al Premi Joan Oró, Cristina Ribas proposa obrir-lo no només a 

investigadors/es. Diu que creu que va complir la funció que els joves investigadors 

fessin l’esforç d’explicar el que feien,  però  que des de l’ACCC ens hem adonat que 

a un investigador sol li costa molt generar un producte multimèdia i compten amb 

ajut de comunicadors: s’hauria de reconèixer la feina dels comunicadors, també. És 



un tema pendent, assegura. La idea és que potser d’aquí a un any o dos que fos un 

premi d’àmbit europeu. Es necessitaria ajut d’altres entitats europees, tenint en 

compte l’esforç de secretaria que exigeix, comenta Cristina Ribas, i afegeix que 

l’ACCC està buscant més socis i entitats col·laboradores. 

 

Com a novetat, Cristina Ribas comenta la intenció de participar a projectes de 

recerca i desenvolupament europeus. L’ACCC s’hi ha presentat a un en l’àmbit d’e-

learning i, si es concedeix, s’executarà al 2013. Cristina Ribas menciona que es 

tracta dels impulsors de la plataforma Documenta que farà un producte centrat en 

materials d’infermeria i l’ACCC serà el partner de comunicació. També hi ha altres 

convocatòries com les de la FECYT, però planteja que no només cal anar a les de 

comunicació, sinó també a les de recerca i d’innovació.  

 

Cristina Ribas explica que l’ACCC dóna suport al Futur-ICT amb Josep Perelló de la 

UB, un projecte en el que hi participen també el CSIC i empreses. Esmenta que es 

tracta de grans consorcis que demanen molts diners per a projectes molt 

transversals i comenta que no tindrem un paper molt gran si s’aprova, però 

tindrem una oportunitat d’aprenentatge. 

 

Cristina Ribas menciona que es pot desenvolupar un agregador de notícies per als 

socis a partir de serveis de socis com notícies d’In, Buscaciència i l’ajut d’altres 

socis. Podríem demanar una convocatòria del plan Avanza si surt al 2012 per a 

finançar aquest tipus d’accions. Afegeix que s’avançarà el cobrament de la quota 

dels socis del juny a l’abril per no tenir problemes de tresoreria, però ho es 

comunicarà als socis per si a algú no li anés bé, amb qui es faria una excepció.  

 

Afegeix també que es vol oferir un espai d’expertesa dels socis per a què, si algú 

demana per un determinat servei, les entitats que es posin en contacte sàpiguen de 

qui poden disposar. La idea és afavorir la formació, les sortides professionals en la 

mesura del possible, comenta Cristina Ribas. 

 

6. Canvis en la Junta. 

 

Els presents a l’assemblea ratifiquen l’actual composició de la Junta que va 

substituir l’anterior a partir de la XVIII Assemblea. Aquesta està formada per: 

 

PRESIDENTA 

Cristina Ribas  

 

VICEPRESIDENT 

Raül Toran  

 

SECRETÀRIA 

Rosa Martínez 

 

TRESORERA 

Mercè Fernández 

 

VOCALS 

Vocalia Científica 

Claudi Mans 

 



 

Vocalia Activitats 

Pau Senra Petit 

 

Vocalia web i llista 

Michele Catanzaro 

 

Vocalia ensenyament 

Jordi Mazón 

 

Vocalia medi ambient 

José Luis Gallego 

 

7. Propostes de la Junta per al 2012-2014. 

 

Incloses al punt 5. 

S’aproven els comptes del 2011 i el pressupost 2012 per unanimitat.  

 

8. Precs i preguntes. 

 

Luis Ángel Fernández Hermana indica que s’hauria d’enviar als socis un document 

que permeti reflexionar sobre el que l’ACCC fa i que permeti saber com col·laborar-

hi. Joaquim Elcacho afegeix que si s’envia a la llista seria una manera de captar 

socis. Cristina Ribas indica que es podria fer un document obert. 

 

Gregori València ressalta que participar en projectes europeus és interessant 

perquè els projectes tenen una part de divulgació. Potser es podria arribar a un 

acord amb universitats per a intentar que els investigadors tinguin mes possibilitats 

de divulgació, comenta. Cristina Ribas diu que podem fer d’intermediaris; podem 

fer, per exemple, una guia de bones pràctiques per a comunicar projectes de 

recerca. 

 

Luis Ángel Fernández Hermana indica que cal crear canals molt concrets per saber 

amb qui parlar per fer determinades coses i així evitar fer preguntes genèriques a 

l’Associació. Afegeix que cal crear un agregador, no només de notícies, sinó també 

d’oferta i demanda. Jordi Morató, per la seva banda, proposa dinamitzar la borsa 

del treball. 

 

Bibiana Bonmatí diu que els investigadors, a les convocatòries europees, tenen una 

part on fan copiar i enganxar de la part de comunicació, que aquesta part s’haurà 

de millorar i agafarà més força. Esmenta que a Europa s’impulsa la comunicació 

però al nostre país no. 

 

Joaquim Elcacho esmenta que, des del govern, el director general de recerca de la 

Generalitat assegura que es mantindrà la part de recerca, però que les àrees 

complementàries es reduiran, com ara la comunicació. Raül Toran explica que ens 

vam reunir amb el director general de Recerca a la tardor i que van haver-hi bones 

paraules, però la realitat és que tot ha de passar per convocatòries i s’acaben els 

convenis. Cristina Ribas diu que no cal insistir en aquest punt. 

 



Bibiana Bonmatí diu que una guia de bones pràctiques orientada a investigadors 

estaria molt bé, ja que arriben molts investigadors que volen fer notes per a fer 

divulgació: hi ha moltes coses a les que es podrien afegir i que es desconeixen: fer 

activitats, comunicats, estratègies...  

 

Jordi Morató comenta que cal més feina interna a les institucions per a motivar als 

investigadors. Troba molt interessant participar en projectes de recerca sobre 

comunicació científica aprofitant la massa social que té l’associació. 

 

Luis Ángel Fernández Hermana indica que la UE porta temps demanant divulgació 

científica dels projectes i aquest precepte se segueix mantenint. Tots hem de baixar 

al terreny i buscar un punt de trobada: volen fer divulgació i nosaltres en sabem. 

Què pot oferir l’ACCC? a qui?, es pregunta. Diu que l’ACCC pot oferir que un 

projecte es converteixi en esdeveniments, en conferències, etc. Comenta que no 

hem baixat al terreny de fer de mitjancers entre algú que vol fer divulgació del 

projecte, tot oferint-li nosaltres qui pot desenvolupar aquesta labor de divulgació. 

Cristina Ribas li respon que el més complicat és saber com començar i que estem 

en el bon camí.  

 

Joaquim Elcacho proposa fer la nova convocatòria del Premi Joan Oró amb un acte i 

un ponent, potser s’hauria de fer a una hora que pogués venir més gent, reflexiona, 

i proposa fer-ho per exemple al Cosmocaixa, on hi caben 500 persones. Diu que cal 

arribar a un acord amb Cosmocaixa i fer un acte a part de ser entitat 

col·laboradora. 

 

Bibiana Bonmatí pregunta sobre l’agregador de notícies. Cristina Ribas explica que 

es planteja com un servei online de l’ACCC que tingués criteri a l’hora de triar 

notícies de les entitats col·laboradores i altres d’interès. De Gas Natural, per 

exemple, les notícies de medi ambient es podrien publicar i deixar de banda les 

financeres. Des de l’ACCC s’estudiarà com fer aquest agregador.  

 

Gregori València pregunta si l’ACCC és membre de la COSCE. Jaume Estruch diu 

que es podria plantejar i explica què és la COSCE. Cap al 2003/2004 científics van 

pensar que a Espanya la ciència tenia un problema greu i s’havia de crear un 

interlocutor amb l’administració i empreses. És una associació de segon ordre: 

associació d’associacions. Està formada per unes 70 societats més o menys que 

socialitzen uns 32.000 científics. Tenen projectes com CRECE: un llibre de capçalera 

de tots els governs que hi ha hagut relacionat amb la ciència. Un altre és 

CONOCEROS: un lobby que fa reunions periòdiques, 3 o 4 a l’any, amb un sopar 

amb membres del parlament. Els científics també proposen esmenes a lleis. Parla 

també del projecte ENCIENDE, per a promoure l’educació de la ciència als nens de 

sis anys. És una confederació amb una sèrie d’objectius i esmenta que es manté 

només amb les quotes de les seves entitats associades.  

 

Cosce està ara amb la recollida de signatures amb la «Carta abierta por la ciencia»: 

s’han apuntat 26.000 científics, a més 17.000 persones de l’àmbit no científic. 

També hi ha un important paper amb les reunions amb Carmen Vela. El més 

important però, és la feina que fan de control de la inversió en ciència i recerca 

amb els esborranys dels pressupostos generals de l’estat, que es passen abans per 

la COSCE. Després es fa un acte públic i es declara la inversió real. Jaume Estruch 



afegeix que a Europa només hi ha questa entitat, que és semblant a l’AAAS 

americana i que s’està pensant en crear la COSCE d’Europa.  

 

Michele Catanzaro demana que s’hauria de fer un informe de les inversions que es 

fan en ciència, però per comunitats autònomes. Jaume Estruch indica que el 

problema és el cost d’aquest tipus d’informes. Cristina Ribas diu que si ens adherim 

ho podem demanar amb més autoritat.  

 

S’aprova l’adhesió de l’ACCC a la COSCE.   

 

9. Clausura de l’Assemblea i refrigeri. 

 

Cristina Ribas clausura l’assemblea a les 13.45h 

 

 


