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1. PRESENTACIÓ
L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) té el seu origen l’any 1990, quan es
constitueix com a associació sense ànim de lucre i entitat professional, a partir de la iniciativa
de periodistes, comunicadors i científics interessats en la divulgació de la ciència. Des de
llavors i fins al dia d’avui, s’ha consolidat com a associació que agrupa comunicadors científics,
periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors amb interès en la comunicació social
de la ciència, la tecnologia, la medicina i el medi ambient.
L’Associació s’adreça especialment a aquells professionals de l’àmbit cultural i lingüístic català,
així com a les entitats, institucions i empreses que tinguin la seu a Catalunya. Actualment
l’ACCC té 232 socis, repartits a parts iguals entre professionals de la comunicació i
professionals de la ciència. Des de la seva fundació, han presidit l’ACCC Vladimir de Semir, Luís
Ángel Fernández Hermana, Joaquim Elcacho, Mercè Piqueras i actualment Cristina Ribas.
L’ACCC té la seu al Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), del qual una part significativa
dels seus membres en són socis i on l’ACCC porta a terme la majoria dels seus actes.
1.1.

Estructura

L’ACCC s’organitza al voltant de l’Assemblea General, òrgan sobirà que es reuneix un cop l’any
i a la qual poden assistir tots els socis i sòcies amb veu i vot. Els membres de la Junta
directiva, l’òrgan que gestiona l’associació, es reuneixen amb periodicitat mensual durant tot
l’any. Els seus membres es renoven cada dos anys i són elegits pel vot directe dels associats.
La junta està organitzada en vocalies, que atenen els diferents aspectes de la comunicació
científica i les activitats de l’ACCC. L’ACCC també compta amb el Grup d’Informadors
Ambientals: el GIA.
El Grup d’Informadors Ambientals (GIA) és un grup de treball de l’ACCC fundat el 1997
que pretén facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els seus membres, el conjunt
de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts, científics i
polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient.
Composició de la Junta directiva, a partir de l’Assemblea de l’any 2012:
Càrrec
Presidència
Vicepresidència
Secretaria general
Tresoreria
Vocalia Científica
Vocalia
d’Ensenyament
Vocalia d’Activitats
Vocalia Web
Vocalia de
sostenibilitat

Responsable
Cristina Ribas
Periodista i consultora, professora de periodisme a Internet (UPF)
Raül Toran
Físic. Comunicador científic. Community manager i gestor de projectes divulgatius.
Rosa Martínez
Biòloga i redactora científica del Gabinet de Premsa de la Unitat de Comunicació a
la Universitat de Barcelona
Mercè Fernández
Periodista i responsable de Comunicació del CSIC a Catalunya, al Departament de
premsa de UTT-CSIC Barcelona
Claudi Mans
Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i divulgador científic
Jordi Mazon
Físic i divulgador en meteorologia i ciències afins. Professor de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Pau Senra Petit
Director de projectes. KdV, consultor cultural
Michele Catanzaro
Doctor en Física, periodista científic freelance. Col·laborador de diversos mitjans
José Luis Gallego
Periodista ambiental i escriptor
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Assessors de la
Junta

Joaquim Elcacho
Expresident de l’ACCC. Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i
tecnologia
Jaume Estruch. Editor científic

Secretaria tècnica i
responsable de
comunicació
(UCC+i)

Rubén Permuy
Periodista especialitzat en comunicació científica.

1.2.

Objectius

L’Associació Catalana de Comunicació Científica té com a finalitats:
Comunicar els temes científics, tecnològics, mèdics i ambientals d’actualitat i interès per al
públic en general, i promoure la presència adequada d’aquest tipus d’informacions en els
mitjans de comunicació, així com estimular la formació i dedicació dels periodistes i altres
comunicadors en aquest camp.
Vetllar per la independència i l’objectivitat dels continguts informatius i per la llibertat
d’expressió en el camp de la comunicació científica.
Facilitar el diàleg, les relacions i l’accés a les fonts informatives i promoure activitats de
caràcter informatiu.
Facilitar les reunions entre els seus socis i sòcies i les persones i entitats que tinguin
coneixements o materials d’interès per a l’Associació.
Promoure la relació entre els professionals de la comunicació i els professionals de la
ciència.
Promoure l’ús del català en l’àmbit de la comunicació científica.
Com a objectius complementaris, l’Associació es proposa:
Facilitar la formació permanent dels associats.
Incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència.
El Grup d’Informació Ambiental, incorpora, a més, els següents objectius específics:
Promoure la informació especialitzada en l’àmbit del medi ambient.
Facilitar l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre els membres de l’equip de treball, el
conjunt de periodistes d’aquesta especialitat i els diferents col·lectius socials, experts,
científics i polítics relacionats amb la gestió, l’estudi i la defensa de l’ambient.
Contribuir a la formació professional dels periodistes dedicats a la informació ambiental i
dels estudiants interessats en aquesta especialització.
Treballar per al lliure exercici professional.
Actuar en defensa de la total transparència i accessibilitat de les fonts informatives
relacionades amb l’ambient.
Respectar i fer respectar el codi deontològic aprovat per la professió periodística a
Catalunya i totes aquelles conductes ètiques que facilitin la dignificació del treball
professional en l’àrea especialitzada del medi ambient.
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2. COMITÈS, ORGANITZACIONS, SUBVENCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES
2.1. Comitès i organitzacions
L’ACCC és membre de les següents entitats internacionals:
Federació Mundial de Periodisme Científic (World Federation of Science
Journalists, WFSJ). L’ACCC n’és membre des de 2005. La WFSJ promou les relacions
internacionals entre professionals del periodisme científic, desenvolupa projectes de
formació per a països de regions deprimides, col·labora en la selecció de periodistes per
participar com a observadors en campanyes de recerca internacional, i organitza cada tres
anys un congrés de periodisme científic en la inscripció del qual els membres de les
associacions integrades a la WFSJ gaudeixen d’un descompte especial i poden tenir accés a
beques per assistir-hi.
www.wfsj.org
Unió Europea d’Associacions de Periodistes Científics (European Union of Science
Journalists Associations, EUSJA): Des de 2007, l’ACCC és membre d’aquesta institució
integrada per 25 associacions de 22 estats europeus i que té la seu a Estrasburg. Una
reforma dels estatuts de l’EUSJA, que només admetia una associació per estat –en el cas
d’Espanya, era l’Associació Espanyola de Comunicació Científca (AECC)- va fer possible la
incorporació també de l’ACCC. Els principals objectius de l’EUSJA són promoure la relació
entre els professionals del periodisme científic i tecnològic i eliminar les barreres entre la
comunitat científica internacional i la societat. Els membres de les societats que la integren
poden tenir accés a beques per a viatges d’estudi i per participar en activitats relacionades
amb el periodisme científic.
www.eusja.org
FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes).
L’ACCC és membre de la FOCIR des del març de 2010. La FOCIR neix el 1995 com a fruit
de la concertació de diferents associacions catalanes interessades en el foment de la seva
presència internacional i de la de Catalunya. La Federació és un punt d’informació i serveis
a les entitats catalanes per tenir o millorar la seva presència i activitat internacional, i un
centre d’estudis sobre la diplomàcia pública i la paradiplomàcia.
www.focir.cat
Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i Innovació (Red de Unidades de Cultura
Científica e Innovación, UCC+i). L’ACCC és membre de la Red UCC+i des del maig de
2010. Les UCC+i, segons indica la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), entitat que les gestiona, són «un dels principals agents en la difusió i divulgació
de la ciència i la innovació a Espanya, i constitueixen un servei clau per millorar i
incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans». La FECYT
va aprovar al 2012 que l’ACCC continués dotada d’una Unitat de Cultura Científica i
d’Innovació (UCC+i) fins al 2014.
www.comcired.es
Confederació Espanyola de Societats Científiques (Confederación Española de
Sociedades Científicas, COSCE). L’ACCC és membre de la COSCE des del maig de 2012.
La confederació té com a objectius contribuir al desenvolupament científic i tecnològic del
país; actuar com interlocutor qualificat i unificat, tant davant de la pròpia societat civil com
davant el seus poders públics representatius en assumptes que afectin la ciència; promoure
el paper de la ciència i contribuir a la seva difusió com un component necessari i
imprescindible de la cultura. Més de 70 societats científiques formen aquesta entitat que
representa més de 33.000 científics.
www.cosce.org
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L’ACCC participa en els següents comitès i organitzacions:
Comitè organitzador de la Setmana de la Ciència a Catalunya que coordina la
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (www.setmanaciencia.org).
Consell Català de Comunicació Científica (C4). Entre els seus membres hi ha membres
de la Junta directiva de l’ACCC. Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, és membre de la
Comissió Permanent del C4 (www.cquatre.cat).
2.2. Entitats Col·laboradores
Els estatuts de l’ACCC preveuen la figura de l’Entitat Col·laboradora, institucions i empreses
que col·laboren en el manteniment de l’Associació, donant-li suport corporatiu i econòmic,
mitjançant aportacions anuals que fixa la Junta directiva.
Entitats Col·laboradores l’any 2012:

Les Entitats Col·laboradores gaudeixen dels beneficis següents:
Fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves comunicacions.
Rebre tota la informació ordinària i convocatòries corrents que la Junta Directiva dirigeix als
associats.
Assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’ACCC, amb veu, però sense vot.
Tenir accés preferencial, respecte d’altres entitats no col·laboradores, a l’hora de proposar,
organitzar i patrocinar actes de l’ACCC.
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Constar públicament com a Entitat Col·laboradora en el butlletí digital de l’ACCC, que es
distribueix a més de 400 particulars vinculats amb el món de la comunicació científica i es
publica en el web de l’ACCC.
Constar públicament com a Entitat Col·laboradora de l’ACCC a la pàgina de crèdits del
«Web de la Ciència» de l’Associació.
Constar en els anuncis de les activitats organitzades conjuntament.
Publicar els avisos de les seves activitats i notes de premsa a la llista de distribució de
l’ACCC, amb 878 inscrits al desembre de 2012, professionals de la comunicació i la difusió
científica, de salut, medi ambient i altres camps de la ciència en societat.
Poder fer constar la seva qualitat d’Entitat Col·laboradora de l’ACCC en les seves
comunicacions empresarials.
Rebre assessorament tècnic per a tasques de comunicació científica.
Rebre assessorament per contactar altres membres del món de la comunicació científica en
medi ambient, salut, ciència i tecnologia.
2.3. Subvencions, ajuts i participació d’altres entitats associades a projectes
Durant el 2012 l’ACCC ha rebut diverses subvencions per a dur a terme les següents accions:
Subvenció a la promoció i projecció internacional de les organitzacions catalanes de la
Generalitat de Catalunya.
Conveni amb el Departament d’Economia i Coneixement per al VIII Premi Joan Oró a la
divulgació de la recerca científica.
Les institucions que han donat suport o col·laborat amb l’ACCC en projectes concrets
durant l’any 2012 han estat:

2.3. Projectes amb les entitats col·laboradores
Durant el 2012, l’ACCC ha dut a terme els següents projectes de col·laboració amb les seves
entitats col·laboradores, més enllà del suport general que rep l’associació per part d’aquestes:
Elaboració de material audiovisual arran de les dues lectures dramatitzades d’Oxigen, que
l’ACCC va organitzar al Museu Blau de Ciències Naturals el gener de 2012. A partir de
l’obra part de l’elenc d’actors que va part a les lectures i alguns divulgadors científics
reflexionen sobre quatre qüestions: el descobriment de l’oxigen, el paper de les dones a la
ciència, els premis Nobel i com ha canviat la professió científica des del segle XVIII, època
en què Lavoisier, un dels científics que dóna peu al text, va encunyar el terme “oxigen”.
Aquest material audiovisual desenvolupat en català i castellà, va ser creat amb el suport de
la Fundació La Caixa.
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Amb Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), l’ACCC va participar al projecte I si tu
fossis la peça clau? Aquesta iniciativa va consistir en la l’elaboració de una guia didàctica
per explicar en què consisteix la professió científica al jovent.
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3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions pròpies
Notícies de l’ACCC
Al llarg de l’any 2012, l’ACCC ha publicat onze
números d’un butlletí electrònic amb notícies de les
seves activitats i dels seus socis.
El butlletí es pot consultar a l’enllaç:
http://www.accc.cat/index/pg.40.517.html

Imatge 1. Exemple de butlletí (número 68)
Papers de Comunicació Científica
Fins al 2009, la principal publicació de l’ACCC va ser la revista Papers de comunicació
Científica de l’ACCC. El primer número es va publicar el juliol-agost del 1996 i fins el 2009
se’n van fer 44 números. Al 2008 es va publicar un número especial sobre la presència i el
tractament del canvi climàtic en els mitjans de comunicació. L’edició electrònica està disponible
en format pdf al web de l’ACCC: http://www.acccnet.net/index/pg.40.466.html Actualment, en
comptes d’aquesta revista es publica el butlletí electrònic, que permet més agilitat informativa.

3.2. Publicació del material de difusió
Punt de llibre de l’ACCC: L’ACCC disposa de punts de llibre dissenyats com a material
compacte informatiu d’interès pràctic.
Tríptics de l’ACCC: L’ACCC també disposa d’un tríptic com a material de difusió que explica
què representa l’ACCC i que conté la butlleta d’inscripció de socis. Es renova anualment per
incorporar-hi els logotips de les noves entitats col·laboradores.
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Imatge 2. Tríptic de l’ACCC, cares exteriors.

Imatge 3. Tríptic de l’ACCC, cares interiors.
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4. SERVEIS DIGITALS DE L’ACCC
4.1. El web de la ciència i el medi ambient: www.accc.cat
A partir del 2002, la Junta compta amb una vocalia específica per al web. Des del 2010, l’ACCC
ha actualitzat el disseny del web i ha afegit les aplicacions web 2.0 del seu grup a Facebook,
Twitter, la seva llista de distribució de correu electrònic i RSS a altres webs i blocs de ciència
d’interès.
Els principals serveis i informació que ofereix el web de l’ACCC al seu espai web són:
Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.
Versió digital de les publicacions de l’ACCC: això permet que estiguin disponibles encara
que s’hagin exhaurit.
Directori de Comunicació Científica i de Salut. Professionals i mitjans de comunicació a
Catalunya.
Directori de Comunicació Ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya.
Memòries anuals de l’ACCC.
Articles guanyadors de les diferents edicions del premi Joan Oró a la Divulgació de la
Recerca Científica (tots els articles premiats i accèssit des de la primera edició).
Agenda de les reunions, conferències, trobades i altres activitats relacionades amb la
ciència i la comunicació científica.
Cròniques d’activitats organitzades per l’ACCC o en les quals ha participat.
Accés a la llista de distribució de l’ACCC.
Vídeos de les activitats de l’ACCC.
Enllaços d’interès en comunicació i divulgació científica.
Enllaç al bloc del SciCom.
Sindicació de blocs dels socis i sòcies.
Accés als perfils de Facebook, Twitter i LinkedIn de l’ACCC.
Accés a documents i enllaços d’interès.
Durant el 2012 s’han desenvolupat les següents millores:
Increment de continguts.
Incorporació del carrusel amb els vídeos de l’associació.
Incorporació d’un banner al Col·legi de Periodistes amb els seus cursos de formació.

Imatge 4. Vista de la portada del web http://www.accc.cat/
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4.2. Llista de distribució de l’ACCC
L’ACCC té una llista de distribució per correu electrònic a la qual estan subscrits molts socis i
sòcies, i altres professionals de la ciència i la comunicació científica. La inscripció és oberta a
tothom que tingui interès per la comunicació de la ciència.
El nombre de membres de la llista el desembre de 2012 era de 878, fet que suposa un
augment del 9,61% en relació al nombre de membres reflectits a la memòria anual anterior.
La funció principal de la llista és servir de mitjà de comunicació i de debat professional ràpid i
eficaç, que permeti emetre comunicats de premsa i anuncis d’activitats de diverses
institucions, alhora que actua com a fòrum de debat sobre temes diversos relacionats amb la
ciència i la comunicació científica.
Algunes publicacions i programes de ràdio o televisió habitualment envien a la llista per
avançat el resum dels seus productes de comunicació científica. També hi arriben les notes de
premsa de centres de recerca (públics i privats), universitats, societats científiques, acadèmies
o parcs científics, i centres de divulgació com ara museus o associacions.
Tota la informació per subscriure’s a la llista es pot trobar a l’adreça:
http://www.accc.cat/index/pg/44/477

Imatge 5. Missatges enviats des de la creació de la llista.
A més, s’ha de destacar que, essent l’ACCC membre de l’EUSJA, els membres de l’ACCC poden
subscriure’s a la seva llista de distribució, exclusiva per als socis de les entitats membres
d’EUSJA.
4.3. L’ACCC a les xarxes socials: Facebook, Twitter i LinkedIn
L’Associació compta (en data 22 de gener 2013) amb un perfil Facebook, amb 958 seguidors,
un perfil Twitter, amb 2394 seguidors i amb un perfil a la xarxa professional LinkedIn amb 311
membres.
L’aposta per aquestes eines és un pas cap a la consolidació de l’Associació en la comunicació
2.0.
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Imatge 6. Perfil de l’ACCC a Twitter.
4.4. Directoris de comunicació ambiental, científica i salut
4.4.1. Directori de comunicació ambiental. Periodistes i mitjans a Catalunya
Aquest directori, publicat en suport paper i electrònic en la seva primera edició (actualment
només es publica en el web), és una iniciativa del Grup d’Informació Ambiental (GIA) de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), que es va produir gràcies al suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La realització de la
base de dades, la seva digitalització i la revisió van ser possibles gràcies al suport de la
Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya.
Aquesta eina ha permès un nivell d’interacció molt més alt entre els professionals, generant un
dinamisme que permet tenir actualitzades les dades de les persones representades al directori.
La base de dades disposa de més de 200 entrades de professionals i més de 170 entrades
d’entitats i mitjans.
http://www.accc.cat/index/wp/directori_ca.phtml
4.4.2. Directori de comunicació científica i de salut. Professionals i mitjans de
comunicació a Catalunya.
Aquest directori de periodistes especialitzats en ciència i salut en l’àmbit de Catalunya està
promogut i gestionat per l’ACCC, i va comptar, per la realització de la primera edició, amb el
patrocini de Novartis. Està disponible en format electrònic al web de l’ACCC.
http://www.accc.cat/index/wp/directori_ccs.phtml
5. ACTIVITATS 2012
L’ACCC organitza o participa en l’organització d’actes per al públic en general i de trobades
específiques per tal d’acostar i relacionar els professionals de diferents sectors entorn de la
comunicació científica. A més de la celebració de XIX Assemblea Ordinària de l’ACCC al
mes de març, les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2012 han estat:
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5.1. Activitats Generals
[Cicle Calaix de Ciència]
24/01 «Els objectius de l’educació d’avui... és possible dissenyar un sistema educatiu
basat en la ciència?»
L’ACCC i l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC) van obrir de nou el 2012 el «Calaix
de Ciència» per analitzar les errades de la nostra forma d’ensenyar i d’aprendre al nostre país.
Van participar Gemma Altell, psicòloga de la Fundació Salut i Comunitat; Jordi Jubany, mestre i
antropòleg;
Anna
López,
neuropsicòloga, i Anna Sans,
neuròloga infantil, totes dues de la
Unitat
de
Trastorns
de
l’Aprenentatge
del
Servei
de
Neurologia de l’Hospital Sant Joan
de Déu. Era millor el sistema
educatiu de fa 30 anys que
l’actual? Com ha de ser l’educació
dels
nostres
fills? El
model
d’ensenyament que tenim és bo?
Hem de basar-lo en un model
científic? Aquestes són algunes de
les qüestions que va sortir a un
debat moderat per Cristina Ribas,
D’esquerra a dreta: Anna López, Anna Sans, Gemma
presidenta de l’ACCC. L’activitat es
Altell, Cristina Ribas i Jordi Jubany (foto: ACCC)
va desenvolupar a l’Auditori de la
Facultat de Comunicació de la UPF.
[Premi Joan Oró]
17/02 Lliurament del VIII Premi Joan Oró i acte d’inici d’any amb Sònia FernándezVidal
L’ACCC, amb la col·laboració del Departament d’Economia i Coneixement, va organitzar l’acte
de lliurament del VIII Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica que es va celebrar
el 17 de febrer al Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’acte va ser presidit amb Cristina
Ribas, presidenta de l’ACCC, i va comptar amb la participació de Mercè Piqueras, ex-presidenta
de l’ACCC i membre del jurat del premi, i amb Sònia Fernández-Vidal, l’escriptora i física,
autora de les novel·les La porta dels tres panys i de Quantic Love.
Trobades a l’atzar, d’Arturo Valdivia, i Proteïnes protagonistes, d’Ignasi Buch, van ser els dos
treballs guanyadors de la VIII edició del Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica,
a la categoria d’article i multimèdia
respectivament. L’ACCC va lliurar a
més tres accèssits. Dos a la
categoria
d’article,
a
Begoña
Vendrell pel treball Boscos animals i
a Alejandro Martorell per Record de
Lynn Margulis, i un tercer a la
categoria multimèdia a Edgard
Camarós pel vídeo Homínids i
carnívors a la Prehistòria: primeres
recerques. El jurat va concedir una
Menció d’Honor a la categoria
multimèdia a Adrià Arbués pel
treball Digitalització d’una pissarra
Cristina Ribas (centre) llegeix el veredicte del jurat
d’entrenador de bàsquet. Les noves
amb
Mercè Piqueras (esquerra) i Sònia Fernández-Vidal
tecnologies aplicades a l’esport.
(dreta). (foto: ACCC)
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[Debat]
08/02 L’ACCC coorganitza amb CERCA el debat: «Els blocs com a eina de divulgació
de la ciència»
Xavier Lasauca, Miquel Duran, Enric
I. Canela i Cinta S. Bellmunt, va ser
els blocaires protagonistes del debat
«Els blocs com a eina de divulgació
de la ciència» que va tenir lloc el 28
de febrer al Col·legi de Periodistes
de Catalunya. L’acte, coorganitzat
per la institució Centres de Recerca
de Catalunya (CERCA), va ser
presidit per Lluís Rovira, director de
CERCA.

D’esquerra a dreta: Xavier Lasauca, Miquel Duran, Lluís
Rovira, Enric Canela i Cinta S. Bellmunt (foto: CERCA)
[Homenatge]
05/03 L’ACCC col·labora en un homenatge a Lynn Margulis
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la participació de l’ACCC, va
organitzar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, un acte
d’homenatge a la biòloga Lynn Margulis (1938-2011) mitjançant els
testimonis de dones que la van conèixer personalment, que hi van
treballar o hi van conviure.

Lynn Margulis
(foto: IEC)
[EUSJA]
10/03 L’ACCC participa a l’assemblea anual de
l’EUSJA
Mercè Piqueras, ex presidenta de l’ACCC, va
participar a l’assemblea anual de l’European Union
of Science Journalists’ Associations (EUSJA), que va
tenir lloc el 10 de març a la localitat holandesa de
Leiden. L’EUSJA va compaginar un viatge d’estudi
en aquesta ciutat amb l’elecció d’una nova Junta
directiva.

Imatge: eusja.org
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[Exposició]
20/03 a 13/04 «Aquí, els nostres invents»
Hi ha invents recents catalans? Quins descobriments aporta la recerca del científics i
científiques del país? Per respondre aquests dubtes i per a demostrar la potencialitat dels
recercaires catalans i catalanes, l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) va
desenvolupar l’exposició Aquí, els nostres invents.
La mostra, organitzada amb el suport de la
Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO), volia apropar la
recerca duta a terme a Catalunya a aquells que
van visitar l’espai expositiu de la Biblioteca
Sagrada Família de Barcelona del 20 març al 14
d’abril.
Més informació al bloc:
http://aquielsnostresinvents.blogspot.com/

Alguns dels panells de la mostra
(foto: ACCC)

[Conferència]
25/04 Radiografia a la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona
«La nostra salut està en risc». Així de contundent es va
mostrar Carme Borrell, directora de recerca de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), davant
les passades retallades en sanitat. Borrell va ser la
ponent de la conferència «Barcelona: revisió mèdica»,
que es va celebrar el passat 25 d’abril dins del cicle
«Una altra manera de mirar la salut» a l’Ateneu
Barcelonès, coorganitzat per l’ACCC. La directora de
l’Agència va presentar al públic un informe amb les
dades de la salut de la capital catalana tenint en
Carme Borrell a l’acte (foto:ACCC)
compte els seus determinants socials, com a l’entorn
polític, l’entorn socioeconòmic i les condicions de vida i
de treball de la població. El cicle va ser coorganitzat per
Michele Catanzaro, soci de l’ACCC i ponent de ciència de
l’Ateneu.
[Visita]
19/05 Membres de l’ACCC l’ACCC visiten l’Institut Català de
Paleontologia i el Museu del Gas
El 19 de maig un grup de membres de l’ACCC van anar a Sabadell
a realitzar dues visites guiades: l’Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont (ICP) i el Museu del Gas de la Fundació Gas
Natural Fenosa. Entre els assistents hi havia membres de la Junta
de l’associació i socis i sòcies de l’entitat.
[conferència]
02/05 «La impregnació corporal per compostos
tòxics: salut, cultura i societat»
Miquel Porta, catedràtic de Salut Pública de la UAB, va
conduir la conferència «La impregnació corporal per
compostos tòxics: salut, cultura i societat», dins del cicle
«Una altra manera de mirar la salut» coorganitzat per
l’ACCC, a l’Ateneu Barcelonès. Porta va explicar com
determinats compostos tòxics passen a formar part de
molts productes de la cadena alimentària, com
testimonien els estudis científics i controls sanitaris.
Aquesta situació no passa desapercebuda pels mitjans

Miquel Porta acompanyat a la
seva dreta per Michele
Catanzaro, presentador de l’acte
(foto: ACCC)
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generalistes, ja que moltes de les informacions sobre tòxics han sigut protagonistes a les
pàgines dels diaris. Vaques boges, pinsos amb dioxines, olis amb toxines… són algunes de les
crisis alimentàries que el catedràtic va repassar en la seva ponència.
[Congrés]
13/05 L’ACCC assisteix a l’Euroscience Open Forum
Michele Catanzaro, periodista científic i soci de l’ACCC, va
participar a l’European Open Forum (ESOF), celebrat a
Dublín de l’11 al 15 de juliol. Aquesta és una de les
trobades anuals més destacades del periodisme científic
d’Europa. Catanzaro va acudir gràcies a una beca de l’Irish
Science and Technology Journalist Association (ISTJA),
entitat que, com l’ACCC, forma part de l’European Union of
Science Journalists’ Associations (EUSJA). L’ESOF acostuma a comptar amb la participació de
científics destacats, com ara premis Nobel, i autoritats europees relacionades amb els
programes de finançament de la recerca al continent.
Es pot llegir la seva crònica al següent enllaç: http://www.accc.cat/index/esof2012-michele
[Jornades]
18/05 L’ACCC facilita inscripcions gratuïtes als seus membres per les Jornades
d’Extensió Estadística
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en
col·laboració amb la Societat Catalana d’Estadística, va
posar en marxa les «Jornades d’Extensió Estadística»
adreçades a professionals d’àmbits diversos, per a
entendre i interpretar l’estadística que pot tenir un
paper important a l’hora de donar un valor afegit a la
informació que ofereixen.
La primera d’aquestes trobades va ser la «Jornada
d’extensió estadística per a periodistes», que es va
celebrar el 18 de maig del 2012. Aquest acte va ser
adreçat als professionals del mitjans de comunicació
que comparteixen la dificultat d’explicar la complexa
realitat actual, farcida de xifres, índexs, percentatges i
dades difícils d’interpretar.
L’ACCC va comptar amb 2 inscripcions per als seus
membres.
[Carta]
07/05 Carta de la Junta de l’ACCC a l’alcalde de
Barcelona sobre el possible enderrocament de
Vil·la Urània
Davant el que semblava el possible enderrocament
de Vil·la Urània, la casa que Josep Comas i Solà va
llegar a l'Ajuntament de la capital catalana "con
destino a Observatorio popular, Grupo Escolar o
institución cultural que se juzgue conveniente,
deseando que se conserven en la finca, diplomas,
medallas, objetos artísticos y científicos y demás
recuerdos del testador", segons diu el testament,
segons va informar l'expresidenta de l'ACCC Mercè
Piqueras al seu blog, la Junta de l’ACCC va enviar
una carta adreçada al Sr. Xavier Trias, alcalde de
Barcelona, per demanar que no es dugués a terme
l’enderrocament i per a què l’ajuntament convoqués

Vil·la Urània vista des del carrer
Saragossa (foto: Mercè Piqueras)
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a les entitats locals per a valorar els usos de la casa.
[Seminari]
29/05 Beques per a participar al XV Seminari Internacional de Periodisme i Medi
Ambient a Còrdova
A finals de maig, l’ACCC va anunciar la
possibilitat als seus membres de comptar amb
una beca per assistir del 26 al 28 de setembre
de 2012 al XV Seminari Internacional de
Periodisme i Medi Ambient (SIPMA) a Còrdova.
L'esdeveniment va tractar la temàtica de la mà
de professionals del sector. L'ACCC va disposar de beques amb un cost de 175 euros per
persona, que incloïa el viatge, l'allotjament amb esmorzar i la matrícula del propi curs.
[conferència]
27/06 «Malària, malaltia d’un món desigual»
El metge Pedro Alonso, catedràtic de la UB i director de l’Institut
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va tancar el cicle «Una
altra manera de mirar la salut», coorganitzat per l’ACCC a
l’Ateneu Barcelonès, el 27 de juny. Alonso va detallar la situació
d’una malaltia que causa la mort d’entre 700.000 i 2,7 milions
de persones cada any, de les quals més del 75 per cent són
nens en zones endèmiques de l’Àfrica. El director de l’ISGlobal
va reflexionar sobre les diferències de l’atenció sanitària entre
països del primer i tercer món i les conseqüències que causa la
pobresa en la salut de la població.

El metge Pedro Alonso i el
periodista científic Michele
Catanzaro (foto: ACCC)

[Concurs X(p)rimenta]
26/06 Concurs audiovisual de ciència en vídeo per a escoles
X(p)rimenta és un certamen audiovisual de ciència adreçat al jovent de Catalunya. Cada
vídeo documenta un experiment que il·lustra bé un principi científic. L’objectiu és que els
vídeos serveixin d’exemple a qualsevol interessat que vulgui experimentar la ciència amb
mitjans senzills.
En aquesta segona edició de l’X(p)rimenta es van presentar
132 treballs, dels quals es van premiar 7 i 21 més van rebre
una menció especial. Els vídeos premiats mostren
experiments sobre la construcció d’un submarí, l’acceleració
de la gravetat, la conducció de l’electricitat a l’aigua,
l’electromagnetisme, els fenòmens físics de la llum, la pila de
volta i la composició dels moviments.
L’organització va lliurar dos premis de 300 euros cadascun a
les escoles Ítaca (Manresa), pel vídeo Construcció d’un
submarí, i Proa (Barcelona), per l’audiovisual Determinació
Un dels experiments que es
de l’acceleració de la gravetat. A més, es van atorgar set
poden veure al web de
premis consistents en una visita guiada al Parc Natural del
Recerca en acció (foto:
Delta de l’Ebre pel professorat, i en entrades per al
Recerca en acció)
Cosmocaixa i per al Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya per a l’alumnat que es van concedir a l’escola
Ítaca (Manresa), també per Construcció d’un submarí, a l’escola Colònia Güell (Santa Coloma
de Cervelló), per Conducció de l’electricitat en aigua, a l’escola Mestral (Jorba), per Composició
de dos moviments, a l’Institut Josep Mestres i Busquets (Viladecans, per La pila de Volta,a
l’escola Proa (Barcelona), per Determinació de l’acceleració de la gravetat, al Col·legi
Immaculada Concepció d’Horta (Barcelona), per L’electromagnetisme (ex-aequo), i al Col·legi
Immaculada Concepció d’Horta (Barcelona), per Fenòmens físics de la llum (ex-aequo). El
certamen també va fer lliurament de vint-i-una a escoles per a visitar Cosmocaixa.
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El concurs va ser coorganitzat per l’Associació Catalana de Comunicació Científica i la Fundació
Institució de Suport a la Recerca, amb el suport del del Parc Natural del Delta de l’Ebre, el
Departament d’Ensenyament, CosmoCaixa, l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial, el Museu de la Ciència i la Tècnica i l’associació Physics!.
L’acte de lliurament va tenir joc el 26 de juny a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En el
web de Recerca en acció es poden veure els vídeos del certamen:
http://tinyurl.com/concursxprimenta
[Carta]
La Junta de l’ACCC envia una carta a la direcció de COM Ràdio
per a reclamar la continuïtat de l’«Eureka!»
Un dels pocs programes de divulgació científica de la ràdio en català,
l’Eureka!, va arribar al seu punt final. Rafael de Ribot, el nou director
de COM Ràdio, va comunicar a la directora del magazine que el
programa no continuarà després de la restructuració de la graella de
programació de l'emissora. Dirigit per Mònica López, sòcia de l’ACCC,
l’espai portava en antena tres anys a les ones barcelonines amb la
ciència com a protagonista.
Amb motiu d'aquesta decisió, la Junta de l'ACCC va enviar una carta
adreçada al director de l'emissora per a reclamar la continuïtat del
programa.

Mònica López, directora
de l'«Eureka!»,
acompanyada a la seva
dreta per Pere
Figuerola,
copresentador del
programa (foto: pàgina
de Facebook de
l'«Eureka!»)

[Exposició]
03/09 a 26/09 «Il·lustraciència»
La Biblioteca Sagrada Família va acollir de nou una exposició de
divulgació científica de la mà de l’ACCC, que va comptar amb el
suport del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya. Del 3 al 26 de setembre, «Il·lustraciència» va exposar
una selecció de les il·lustracions que es van presentar al concurs del
mateix nom organitzat també per l’associació. El certament va ser
de temàtica oberta amb la única condició que les obres presentades
tinguessin relació amb algun aspecte de la ciència. El concurs es va
desenvolupar a través d’un bloc que va superar les 45.000 visites:
http://illustraciencia.blogspot.com.es/.
Pel que fa al concurs, l’organització va lliurar tres premis- El primer
premi va ser atorgat a Mafalda Paiva per l’obra «Thaumetopea
Pitiocampa». El segon premi es va lliurar a Pedro Salgado per «Zeus
Faber». I el premi del públic va ser per a Lucia Antunes per «Plant as
habitat».

«Thaumetopea
Pitiocampa», obra
guanyadora del
primer premi
(autora: Mafalda
Paiva)
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[Campus Gutenberg]
17/09 i 18/09. L’ACCC participa al Campus Gutenberg coordinant microdiàlegs
El mes de setembre va acollir la
segona
edició
del
Campus
Gutenberg,
una
trobada
de
comunicadors científics de tot l’Estat
impulsada per l’Observatori de la
Comunicació
Científica
de
la
Universitat Pompeu Fabra (OCCUPF). L’ACCC va participar en la difusió de l’esdeveniment, que va tenir lloc el 17 i 18 de
setembre al Campus de la Comunicació de la UPF, i va coordinar una sèrie de microdiàlegs:
«Animaciones 3D al servicio de la ciencia», amb Carlos Llusà, director creatiu de Formas
Naturales; «Emigración virtual o cómo publicar en medios extranjeros», amb Gonzalo Casino,
periodista científic; «La ciència d’aquí vista des d’allà», amb Sílvia Bravo, cap de comunicació i
difusió científica de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i Laia Cendrós,
responsable de premsa del Centre de Regulació Genòmica (CRG); «Consejos para financiar mi
proyecto de divulgación científica», amb Gonzalo Remiro, del departament de Cultura Científica
i de la Innovació de la FECYT; «Museología en la intersección entre ciencia y arte», amb
Guillermo Fernández, consultor de projectes museístics i coordinador de museologia científica
al Màster de Comunicació científica, mèdica i mediambiental de l’IDECUPF; «Divulgació científica i blocs, una bona idea?», amb Eva Pastor, responsable de cultura i
comunicació del Jardí Botànic de la Universitat de València (UV); «Noves relacions entre
professionals de la salut i usuaris a través de les xarxes socials», amb Míriam Cañas,
responsable d’edició i social Media a Forumclínic; «Tenen èxit els projectes d’emprenedoria en
comunicació científica?», amb Hèctor Ruiz, biòleg, empresari i director de DigitalText i de la
revista Eureka i «¿Cómo crear un blog de éxito sobre nuevas tecnologías? Casos prácticos»,
amb Julia Rodríguez, periodista i responsable del bloc El Código Gutenberg.
Molts socis i sòcies de l’ACCC van estar presents entre el públic assistent i també van formar
part del conjunt de ponents de les activitats.
[ExpAliments 2012]
17/10 ExpAliments 2012: festa de l’alimentació, la nutrició i els
aliments
L’ACCC va donar suport a ExpAliments2012, una activitat que
l’organització va definir com «una festa amb activitats al voltant de
l’alimentació, la nutrició, la salut i els aliments, en un entorn saludable
d’activitat física». La jornada que, que va tenir lloc el 17 de novembre al
Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona (UB),
va tenir com a tema principal la seguretat alimentària. L’esdeveniment va
comptar amb activitats adreçades a tothom, des de la canalla al públic
especialitzat. Entre les activitats, va celebrar-se el debat «Com entendre
el que mengem: Ciència, alimentació i comunicació», que va moderar
Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC.
[Exposició]
Del 06/03 al 30/03 i del 06/11 a 29/11 «16 científiques
catalanes»
L’exposició de l’ACCC que mostra dones que treballen en àmbits
molt diversos de la recerca va tornar a ser exposada el 2012.
Primer la va acollir la Casa Orlandai de Barcelona del 6 al 30 de
març. Posteriorment, la Biblioteca Pare Miguel d’Esplugues de
Llobregat, del 6 al 29 de novembre. Arran de la mostra, el 8 de
novembre va tenir lloc a la biblioteca espluguenca la
conferència «Professionals de l’arqueologia, Sherlock Holmes
del passat», a càrrec de l’arqueòloga Marta Prevosti.
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Hi ha més informació al bloc de l’exposició, que al 2011 va ser premi internacional de ciència i
dona al Festival “Ciencia en Acción”, que es va celebrar a Lleida.
http://16cientifiquescatalanes.blogspot.com
[Debat]
07/11 «La ciència a Catalunya a la propera legislatura»
Durant la campanya de les Eleccions al
Parlament de Catalunya de 2012, representants
dels partits polítics, amb grup propi al Parlament
de Catalunya, van debatre, i respondre a
preguntes de la premsa i del públic, sobre la
seva política de recerca i desenvolupament i
sobre els seus programes en aquest àmbit per a
la propera legislatura, en un debat coorgantizat
per l’ACCC. L’acte va comptar amb el suport de
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca
(ACER), la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona (RACAB), l’Associació Catalana de
Representants dels partits polítics i el
Tecnologia
(ACTEC),
l’Associació
Catalana
moderador Joaquim Elcacho (centre)
d’Universitats Públiques (ACUP) o l’Ateneu
(foto: lectoracorrent.blogspot.com)
Barcelonès, on va tenir lloc l’esdeveniment. El
debat va ser moderat per Joaquim Elcacho,
periodista, expresident i assessor de l’ACCC.
Van representar als partits polítics Antoni Castellà (CiU), Marina Geli (PSC), Pere Chumillas
(PPC), Albert Castellanos (ERC) i Marta Ribas (ICV).
[Jornades]
Del 16/11 al 25/11 La Setmana de la Ciència
Una tardor més, la ciència va tornar a ser la gran protagonista
durant una setmana a Catalunya. La Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació va fer difusió, amb el suport de l’ACCC,
entre altres entitats, d’un bon grapat d’activitats divulgatives
amb motiu de la Setmana de la Ciència, que van tenir lloc a
diferents indrets del país del 16 al 25 de novembre.
El districte de Les Corts de Barcelona va tornar un any més a
acollir les activitats organitzades amb la col·laboració de
l’ACCC. El 22 de novembre, Lluís Fuentemilla, investigador de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de la
Universitat de Barcelona (UB), va conduir una tertúlia científica
sobre neurociència. Fuentemilla va explicar com la memòria és
l’instrument que ens permet construir una línia que uneix el
nostre passat amb el nostre present i que ens projecta al futur. El 28 de novembre va ser el
torn del cinema al Centre Cívic de Les Corts amb la projecció de «Mejor... imposible».
[conferència]
13/12 «La ciència i la innovació a Espanya de la
transició a la crisi»
El 13 de desembre, sota el títol «La ciència i la innovació a
Espanya de la transició a la crisi», José Molero, catedràtic de
la Universidad Complutense de Madrid, va repassar l’evolució
de l’activitat científica al llarg del segle XX a Espanya. Molero
va posar de manifest el descens de la quantia del
finançament de la recerca a l’Estat, fet que es va incrementar
amb la recessió econòmica i les retallades en els darrers
anys. El catedràtic va analitzar les conseqüències que pot
tenir aquesta reducció de diners públics en l’activitat.

Michele Catanzaro presentant
a José Molero, a la seva dreta
(foto: ACCC)
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L’acte, que va formar part del cicle «Ciència en temps de recessió», va tenir lloc a l’Ateneu
Barcelonès moderat per Michele Catanzaro.
[Presentació]
20/12 La Red Fractal
El 20 de desembre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va
acollir la presentació de la Red Fractal, un projecte
experimental, impulsat per Citilab i l’Obra Social de La Caixa,
que tracta d’assajar altres models de comunicació de la
ciència i la societat. Red Fractal treballa per «treure la ciència
i lliurar al ciutadans l’organització del missatge de la ciència
d’acord als seus interessos i preocupacions», segons van
indicar Luis Ángel Fernández Hermana, responsable del
projecte i ex president de l’ACCC. Fernández Hermana va
presentar la iniciativa conjuntament amb Cristina Ribas.

Cristina Ribas dirigint-se a
Luis Ángel Fernández
Hermana (foto: ACCC)

6. ELS AUDIOVISUALS DE L’ACCC
Durant el 2012, l’ACCC va continuar impulsar el seu material audiovisual elaborant cròniques i
reportatges dels seus esdeveniments i entrevistes a persones que han participat en les
activitats de l’associació. L’entitat compta, a data 1 de gener de 2013, amb 49 vídeos propis a
la seva biblioteca audiovisual del seu perfil de Vimeo: http://vimeo.com/accc

Imatge 7. Alguns dels vídeos al perfil de l’ACCC a Vimeo
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INFORMACIÓ I CONTACTE
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (ACCC)
Rambla de Catalunya 10, 1r.
08007 – Barcelona
Tel. 93 412 11 11
www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat
comunicacio@accc.cat
Twitter: @ACCC_
Facebook: www.facebook.com/ACCCientifica
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