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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 227 membres, 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. A més, l’ACCC també inclou 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 2014:
Càrrec
Presidència
Vicepresidència
Secretaria general
Tresoreria
Vocalia Científica
Vocalia d’Activitats
Vocalia Web
Vocalia Audiovisual
Vocalia de Medi
Ambient

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 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.
Octavi Planells
Comunicador científic. Responsable de l’agenda científica buscaciencia.cat.
Esther Marín
Comunicadora científica a l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Jaume Vilalta
Periodista científic a TV3. Director del programa Quèquicom.
Joaquim Elcacho
Expresident de l’ACCC. Periodista especialitzat en medi ambient, ciència i
tecnologia.
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Assessor de la Junta

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 econòmicament, 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 associacions de 22 estats europeus i amb seu a Estrasburg. Una reforma dels
estatuts de l’EUSJA, que només admetia una associació per estat –en el cas d’Espanya, era
l’Asociación Española de Comunicación Científica (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 integrants, 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).
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Un total de 120 entitats formen part
del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana que va crear la Generalitat de
Catalunya el 2002. Entre les associacions i fundacions que s’hi han incorporat enguany es
troba l’ACCC, que va sol·licitar formar-ne part en la passada convocatòria. El Cens agrupa
entitats que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit
d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’accions que promouen
actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre
la població en general o en col·lectius concrets (http://bit.ly/1lArOWv).
2.2. Entitats Col·laboradores
Els estatuts de l’ACCC preveuen la figura de l’Entitat Col·laboradora, que són institucions i
empreses que contribueixen al manteniment de l’Associació, donant-li suport corporatiu i
econòmic, mitjançant aportacions econòmiques anuals que fixa la Junta directiva.
Entitats Col·laboradores l’any 2014:

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.
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.
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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 956 inscrits al març de 2014, 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 2014 l’ACCC ha rebut les següents subvencions públiques per desenvolupar projectes
de comunicació i divulgació científica:
Un ajut de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona per al nou portal d’agenda
científica de Catalunya impulsat per l’ACCC www.buscaciencia.cat
Un ajut de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del Ministerio de
Economía y Competitivitat per impulsar la tercera edició d’Il·lustraciència, el Premi
Internacional d’Il·lustració Científica de l’ACCC.
2.4. Projectes amb les entitats col·laboradores
Durant el 2014, l’ACCC ha dut a terme els següents projectes de col·laboració amb les seves
entitats col·laboradores.
S’ha continuat amb la gestió de continguts del blog de CosmoCaixa amb l’Obra Social “la
Caixa”. Es tracta d’un blog sobre les activitats de ciència, medi ambient i recerca impulsades
per l’Obra Social “la Caixa”, amb la col·laboració de l’ACCC:
http://blog.cosmocaixa.com/cosmocaixa
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3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions pròpies
Notícies de l’ACCC
Al llarg de l’any 2014, 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 90)
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.accc.cat/index/pg/40/466. 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 disposa d’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 de la seva pàgina a Facebook,
Twitter, la seva llista de distribució de correu electrònic i RSS a altres webs i blogs 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.
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.
Sindicació de blogs dels socis i sòcies.
Accés als perfils de Facebook, Twitter i LinkedIn de l’ACCC.
Accés a documents i enllaços d’interès.
Durant el 2014 s’han desenvolupat les següents millores:
Increment de continguts.
Increment del vídeos propis.
Impuls del grup d’emprenedoria.

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 a 31 de desembre de 2014 era de 986, fet que suposa un
augment del 3,14% 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.
Durant el 2014, es van enviar a la llista 2969 correus electrònics.
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 el 2014 i evolució durant els últims 10 anys.
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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 disposa, a data 26 de gener de 2015, d’un perfil Facebook, amb 1.375
“m’agrada”, un perfil Twitter, amb 4.960 seguidors, i un perfil a la xarxa professional LinkedIn,
amb 534 membres.
L’aposta per aquestes eines és un pas cap a la consolidació de l’Associació en la comunicació
2.0.

Imatge 6. Perfil de l’ACCC a Twitter.
5. ACTIVITATS 2014
L’ACCC promou 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 al voltant de la
comunicació científica. A més de la celebració de XXI Assemblea Ordinària de l’ACCC el mes
d’abril, les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2014 han estat:
5.1. Activitats Generals
[Premi]
29/01 al 14/04 Segona edició d’“Il·lustraciéncia”
Un projecte participatiu i obert a la ciutadania per apropar la il·lustració
científica a la societat, sent punt d’unió entre artistes i empreses, i amb
la participació d’entitats internacionals com la Universidade de Aveiro,
Transmitting Science i Amical Wikimedia (iniciativa WikiArs).
Entre un total de 300 obres presentades, el Premi Il·lustraciència va ser
per a Román García Mora, de Ciempozuelos (Madrid), amb l’obra
Alalcomenaeus cambricus, mentre que el premi del públic va ser per
Felipe Portilla Araya, de Villa Alemana (Xile), per la seva il·lustració
Mollusca: Gastropoda.
Més informació: http://bit.ly/1krtBdQ

13

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2014 DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

[Premi]
30/01 al 30/04 Nova edició d’”X(p)rimenta”
Un any més, X(p)rimenta va cercar alumnes i professors que
volguessin fer experiments científics interessants i que els
filmessin en vídeo. Els millors es van incorporar al portal
Recerca en acció i va rebre un premi. X(p)rimenta 2014 és una
iniciativa de l’ACCC i la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, i al 2014 va comptar per segon cop amb el patrocini
dels Vilars Rurals, del Grup SERHS.
Foto: www.recercaenaccio.cat

Més informació: http://bit.ly/1n1piqc
[Conferència]
05/03 El camí egipci a la llibertat
El 5 de març la periodista científica i ex presidenta de la
WFSJ Nadia El-Awady, que el 2011 va compartir amb el món
a través de les xarxes socials el dia a dia de la revolució
egípcia que va acabar amb la dimissió de Hosni Mubarak, va
explicar la seva experiència professional personal en una
conferència organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i l’Acadèmia Europaea, amb el suport de l’ACCC, que
va servir com a commemoració del Dia Internacional de la
Dona i va permetre a la comunicadora egípcia presentar el
seu relat del que va passar a la plaça Tahrir.

Nadia El-Awady a l’IEC
(foto: ACCC)

Més informació: http://bit.ly/OhIfdQ
[Trobada]
11/03 Presentació del document anual col·laboratiu de Perspectivas de comunicación
de Wellcomm
Cinc anys desentranyant les claus perquè els comunicadors readaptin la seva realitat als canvis
que pateix la professió. Aquest és l’objectiu del document anual col·laboratiu de Perspectivas
de comunicación de Wellcomm, una empresa espanyola
de consultoria especialitzada en identificar talent per
comunicar i millorar l’eficiència de la comunicació
corporativa. L’11 de març va tenir lloc la presentació
de l’edició 2014, al Col·legi de Periodistes de Catalunya
amb el suport de l’ACCC, d’unes Perspectivas que
analitzen -de la mà de professionals innovadors de la
comunicació, el periodisme, el màrqueting i la
publicitat- el camí a seguir. El lema de la present edició
del document és innovación, inspiración y cambio.
Més informació: http://bit.ly/1iBzbOL

[Trobada]
13/03 Trobada amb Jaume Ciurana, regidor de
cultura de Barcelona
«La ciència està passant per dificultats com altres
àmbits que depenen de l’administració pública».
D’aquesta manera, Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de
Barcelona i regidor de Cultura, va presentar,
juntament amb Inés Garriga, directora de creativitat i
innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB), el projecte de divulgació científica de la

Cristina Ribas acompanyada a la seva
esquerra per Rosa Matías de Wellcomm
(foto: ACCC)

D’esquerra a dreta: Inés Garriga, Jaume
Ciurana i Cristina Ribas (foto: ACCC)
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capital en època de crisi econòmica. L’acte, que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el 13 de març, va ser presidit per Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC.
Més informació: http://bit.ly/1qMiUYB
[Jornades]
19-21/03 La sòcia Ángela Bernardo participa a Suïsa a un study trip gràcies a una
beca de l’EUSJA gestionada per l’ACCC
A finals de març, gràcies a una beca concedida per la Swiss Association of Science Journalism,
Ángela Bernardo, sòcia de l’ACCC, va tenir l’oportunitat d’anar a un viatge d’estudis per a
periodistes i comunicadors científics a Suïssa. La visita comptava amb el suport de l’associació
europea que agrupa els periodistes científics –l’EUSJA– i va incloure en el seu programa el
recorregut per alguns dels centres de recerca i tecnològics més importants del país alpí. Les
dues ciutats que van visitar en aquest viatge van ser
Zuric i Lugano. A la primera va poder conèixer alguns
dels projectes de recerca de l’Escola Politècnica
Federal (ETH Zurich), a més de diverses iniciatives en
col·laboració amb grans multinacionals (com el
Laboratori de Disney Research d’aquesta ciutat suïssa). A Lugano va assistir a la presentació
del Piz Daint, considerat com un dels supercomputadors més potents de tota Europa.
Més informació: http://bit.ly/1nluyJW
[Jornades]
29/03 Assemblea General de l’EUSJA
El 29 de març va tenir lloc a Viena l’Assemblea general de l’European Union of Science
Journalists’ Associations (EUSJA), de la qual l’ACCC és membre. S’hi van celebrar eleccions per
a la renovació de tres càrrecs de la Junta, amb dos candidats per a cada càrrec i van resultar
elegits: Satu Lipponen, de Finlàndia, com a presidenta;
Viola Egikova, de Rússia, com a vicepresidenta, i Wolfgang
Goede, d’Alemanya, com a secretari honorari. La nova Junta
va renovar el nomenament de Menelaos Sotiru, de Grècia,
com a membre cooptat. Continua com a tresorer honorari
Pritt Ennet, d’Estònia, que havia estat elegit el 2013, i fins
al 2015 no caldrà renovar aquest càrrec. La nova
presidenta, Satu Lipponen, és també presidenta de
l’Associació Finesa de Periodistes i Editors Científics i el
2013 va presidir el 8è Congrés Mundial de Periodisme
Científic (WCSJ). Hi va assistir en nom de l’ACCC Mercè
Piqueras, expresidenta de l’associació catalana i la seva
Lipponen amb Egikova a la
representant a l’entitat europea.
seva esquerra (foto: eusja.org)
Més informació: http://bit.ly/1ec7Prf
[Exposició]
Del 01/04 al 24/04 Malalties rares, cada cop més conegudes
Menys Rares, aquest és el títol de l’exposició sobre malalties rares que va
impulsar l’ACCC, amb el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica
(CNAG) al 2014 acollida a la Biblioteca Sagrada Família de Barcelona. La
inauguració, que va tenir lloc l’1 d’abril, va comptar amb dos
investigadors de les malalties exposades: Virginia Nunes, investigadora de
l’IDIBELL i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i
del CIBERER, especialitzada en la malaltia de la Síndrome de Wolfram; i
Jordi Surrallés, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i del CIBERER, especialitzat en Anèmia de Fanconi. A la presentació
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van estar presents Raül Toran, vicepresident de l’ACCC; Andrés Medrano, gestor de projectes
del CIBERER i Sergi Beltran, investigador del CNAG.
Més informació: http://bit.ly/1gHf0aM
[Trobada]
08/04 Reunió del Grup d’Emprenedoria.
El 8 d’abril una desena de persones que es dediquen a la comunicació científica de forma
professional per compte propi convocats i convidats pel Grup Emprenedoria de l’ACCC es va
reunir al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Va
ser-hi present Raül Toran, vicepresident de l’ACCC.
En una trobada moderada per Núria Jar, periodista
científica i sòcia de l’ACCC, el tema principal va
girar al voltant de la planificació per a la creació d’una xarxa de professionals autònoms i/o
emprenedors especialitzats en comunicació i divulgació científica. Per a això, es va concretar la
creació d’aquesta comunitat de professionals mitjançant l’ús de la xarxa social LinkedIn, en la
que els integrants puguin establir contactes professionals. La finalitat d’aquest plantejament és
la generació de sinergies interpersonals i professionals entre els diferents perfils de les
persones que participen a les trobades del grup d’emprenedoria.
Més informació: http://bit.ly/1lPWAdr
[Il·lustració]
17, 24 i 31/05 Taller d’introducció a la il·lustració científica a Sitges
Il·lustrem el litoral del Garraf va ser un taller organitzat per Il·lustraciència, amb el suport de
la Diputació de Barcelona i en el que va col·laborar Animal Latitude, que va tenir lloc durant els
dissabtes 17, 24 i 31 de maig a les
instal·lacions del Centre d’Estudis del Mar
(CEM) de la Diputació de Barcelona a Sitges.
L’activitat va incloure sortides per dibuixar la
flora i fauna de la costa del Garraf i una
pràctica final amb peixos cedits per la
confraria de pescadors de Sitges. Aquesta
formació va comptar amb dos il·lustradors
científics com professors, la Blanca Martí i en
Jordi Corbera.
Més informació: http://bit.ly/1naLvSu

Alguns dels assistents al curs (foto: Miquel Baidal)

[Trobada]
22/05 L’ACCC va celebrar la seva XXI Assemblea
L’ACCC va celebrar el 22 de maig la seva XXI
Assemblea General Ordinària en la qual alguns dels
membres de la Junta i una dotzena dels seus socis es
van donar cita al Col·legi de Periodistes de
Catalunya per fer un repàs del balanç de l’ACCC
durant l’any 2013. En una presentació conjunta
entre Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, i el
vicepresident, Raül Toran, es va procedir a una
revisió de les activitats realitzades al llarg de l’any i
les accions promogudes per l’Associació amb
l’objectiu d’impulsar la comunicació i divulgació
científiques.

D’esquerra a dreta: Rosa Martínez, Raül
Toran i Cristina Ribas (foto: ACCC)

Més informació: http://bit.ly/1rkZaxP
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[Il·lustració]
04/06 “Il·lustraciència” crea el seu primer mural als carrers de Barcelona
En el marc del projecte Il·lustraciència, Premi Internacional d’Il·lustració Científica de l’ACCC,
el 4 de juny va tenir lloc l’activitat Il·lustraMur,
una jornada en què artistes grafiters i
il·lustradors vinculats amb la iniciativa es van
donar cita al Parc de les Tres Xemeneies de
Barcelona (Avinguda del Paral·lel, 39) per
plasmar conjuntament un mural amb la inspiració
d’Il·lustraciència com a estendard i els motius
marins com a fil temàtic de l’obra en qüestió.
A través de la xarxa social Facebook, el projecte
va reunir una sèrie de participants van realitzar
il·lustracions amb l’objectiu de treballar la tècnica
del mural.

L’il·lustramur (foto: Lidia Montes)

Més informació: http://bit.ly/1n3LzVd
[Trobada]
11/06 Visita a l’exposició “Top ciència” a Cosmocaixa
Barcelona
Top ciència. A aquest nom respon l’espai que el museu
Cosmocaixa de Barcelona va destinar el 2014 a actualitat
científica. Amb motiu de la seva estrena, un grup de sòcies i
socis de l’ACCC -que acostumen a reunir-se al voltant del grup
d’emprenedoria de l’associació- es va acostar l’11 de juny a
conèixer els secrets d’aquesta iniciativa. Top ciència es va
composar
d’instal·lacions
interactives
que
-a
través
d’infografies, vídeos, jocs i tests- per empènyer el visitant a
descobrir els detalls de les investigacions seleccionades i
avaluar què aporten a la societat. Al moment de la inauguració
era protagonista el treball sobre la sida dut a terme per
l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), així com estudis
sobre quàntica relacionats amb seguretat informàtica que
desenvolupa l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

El grup de l’ACCC que va assistir
a la visita (foto: Miquel Baidal)

Més informació: http://bit.ly/1prLEW8
[Taula rodona]
18/06 Les fundacions, essencials per finançar la recerca
El 18 de juny va tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès la jornada Donar a la ciència: fundacions que
aposten per la recerca: models i futur, coorganitzada per la Societat de Científics Espanyols en
Alemanya (CERFA) i l’ACCC. L’objectiu de la jornada era debatre els diversos models de
fundacions que promouen la participació ciutadana en els processos de finançament o formació
d’investigadors. L’acte va ser presentat per Raül Delgado, president de CERFA, i Michele
Catanzaro, de l’ACCC.
Més informació: http://bit.ly/TwEFik
[Premi]
01/07 Lliurament dels guardons del concurs “X(p)rimenta” als millors vídeos
científics fets a escoles
El passat 26 de juny es va celebrar l’acte de lliurament de premis de l’edició 2014 del concurs
X(p)rimenta en què els tres millors vídeos científics fets a escoles van ser guardonats, escollits
entre més de 180 projectes presentats. Al voltant de cent persones, comptant alumnes,
professors i pares, es van donar cita a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial
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de Castelldefels (EETAC) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), en la que va ser
la cloenda de la quarta edició d’aquest concurs
audiovisual organitzat per l’ACCC i la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació i
patrocinat pel Grup SERHS.
Més informació: http://bit.ly/1z5ddsO
Els guanyadors de l’edició de 2014
(foto: Lidia Montes)

[Il·lustració]
13/09 Taller “IllustraSciFi” amb el festival de
cinema de Sitges
El taller IllustraSciFi, organitzat per l’ACCC, a través
de la iniciativa Il·lustraciència, el SITGES Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i La
Malvasia de Llibres, va tenir lloc el 13 de setembre
al Casino Prado, a Sitges. Els treballs que realitzen
els participants es van exposar durant el festival del
3 al 12 d’octubre.
Més informació: http://bit.ly/1yaY23f
A l'esquerra, Miquel Baidal, organitzador
del taller, amb alguns dels participants
(foto: Raül Toran)

[Jornades]
15 i 16/09 Campus Gutenberg
#CGutenberg. El devessall de piulades publicades
entre el 15 i el 16 de setembre que contenien
aquesta etiqueta a Twitter -segons topsy.com
més de 1.300- és un fidel reflex del cabal
d’informacions intercanviades pels més de 300
assistents a la quarta edició del Campus
Gutenberg de Comunicació i Cultura Científica
que va organitzar el Màster de Comunicació
Científica, Mèdica i Ambiental de l’Institut
d’Educació Contínua (IDEC) de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i la Fundació "la Caixa",
amb la col·laboració de l’Observatori de la
Comunicació Científica (OCC), la UPF i l’ACCC.

Ponents del primer debat. D’esquerra a dreta:
Pierre Fayard, Vladimir de Semir, Cristina Ribas
i Gema Revuelta (foto: OCC UPF)

Més informació: http://bit.ly/1wMzaxh
[Taula rodona]
29/09 La salut del periodisme científic enmig de la
crisi
11.151 persones dedicades al periodisme van perdre la
feina des del començament de la crisi fins al 31 de
desembre de l’any passat, va recalcar Fabián Nevado,
representant del Sindicat de Periodistes de Catalunya, a
la taula rodona Bates blanques sense gossos
guardians? Periodisme de ciència en temps de crisi

Michele Catanzaro de peu presentant
l’acte (foto: Esther Marin)
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celebrada el 29 de setembre a l’Ateneu Barcelonès. Al costat de Daniel Mediavilla, fundador del
diari digital Materia, i Mònica L. Ferrado, responsable del suplement de ciència del diari ARA,
guionista del programa de TVE Tres14 i sòcia de l’ACCC, Nevado, que compta amb gran
experiència en negociació d’ERO, va analitzar la situació actual de la professió i les alternatives
que des d’aquest punt es presenten. El debat va estar moderat per Michele Catanzaro, ponent
de ciència de l’Ateneu i soci de l’ACCC.
Més informació: http://bit.ly/1x2Mhrr
[Taula rodona]
31/10 “Es pot reduir la contaminació de
l’aire de Barcelona?”
El 28 d’octubre es va celebrar un debat sobre la
contaminació de l’aire de la capital catalana, les
mesures que pren l’administració i les que
s’haurien de prendre segons la comunitat
científica, entre d’altres qüestions, organitzat per
l’ACCC i moderat per Antonio Cerrillo, periodista
especialitzat en medi ambient a La Vanguardia.
Hi van participar Assumpta Farran, directora de
D’esquerra a dreta: Jurado, Farran, Cerrillo,
qualitat ambiental de la Generalitat; Xavier
Querol i Alsina (foto: ACCC)
Querol, investigador de l'Institut de Diagnòstics
Ambientals i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC);
Ricard Alsina, director d'intervenció, innovació i qualitat mediambiental d'Hàbitat Urbà de
l'Ajuntament de Barcelona, i José Manuel Jurado, responsable de sostenibilitat a la Secretaria
de Política Territorial i del Barcelonès de CCOO.
Més informació: http://bit.ly/108bt4x
[Exposició]
Del 05/11 al 30/11 Mostra amb il·lustracions del litoral del
Garraf i taller de dibuix per a la canalla
Les obres resultants del taller d’il·lustració científica Il·lustrem el
litoral del Garraf, que es va realitzar en un taller al Centre
d’Estudis del Mar (CEM) de Sitges, en el marc de la iniciativa de
l’ACCC Il·lustraciència -el premi internacional d’il·lustració
científica de l’ACCC-, es van exposar a l’Espai Jove de la
Biblioteca Sagrada Família de Barcelona del 5 de novembre al
30 de novembre de 2014.
El 10 de novembre hi va tenir lloc el taller Un mar de peixos,
una activitat de dibuix adreçada a la canalla d’entre sis i dotze
anys per donar a conèixer la fauna del Mediterrani i aprendre a
dibuixar peixos.
Més informació: http://bit.ly/1DYBWyN
[Exposició]
Del 20/11 al 18/12 El Centre Cultural Sant Josep
acull
l’exposició
de
la
segona
edició
d’"Il·lustraciència"
Il·lustraciència va portar al novembre les obres
guardonades de la seva segona edició al Centre
Cultural Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat en
una exposició que va incloure una mostra de 40
reproduccions de les obres finalistes del concurs.

Collage amb les obres finalistes
(font: illustraciencia.cat)
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Més informació: http://bit.ly/1zPvZGI
[Taula rodona]
13/11 “Com comunicar la tecnologia: entre el màrqueting i la por”
El 13 de novembre el Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir la taula rodona Com
comunicar la tecnologia: entre el màrqueting i la por dins d’una sessió que va moderar Cristina
Ribas, presidenta de l’ACCC, i a la que van posar veu i punts de vista Albert Cuesta, periodista
i analista especialitzat en TIC i en electrònica de consum; Juan Insua, coordinador del CCCB
Lab del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Alina Mierlus, col·laboradora de
Mozilla a Catalunya i desenvolupament de
projectes digitals en similis.cc; i Ramon
Sangüesa, responsable de la Comissió de
Tecnologia de l’ACCC, professor del Strategic
Innovation Lab de l’Ontario College of Art
and Design i del Centre on Organizational
Innovation de la Universitat de Columbia i
cofundador de La Mandarina de Newton SL.
Més informació: http://bit.ly/1vlCakR

D’esquerra a dreta: Sangüesa, Insua, Mierlus,
Cuesta i Ribas (foto: ACCC)

[Taula rodona]
11/12 Saber què mengem, d’on prové i com ha estat tractat
Ser crítics amb els mites sobre l’alimentació, conèixer amb rigor el que comprem, quin ha
estat el seu procés de producció i què pot aportar la ciència perquè els aliments que consumim
tinguin unes condicions òptimes. Aquests són alguns dels eixos sobre els quals va girar la 9a
jornada de Santa Llúcia que organitza la Secció de Biologia i Societat de la Societat Catalana
de Biologia (SCB) -adscrita a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)-, juntament amb la Fundació
Ciència en Societat i l’ACCC. La presentació de l’esdeveniment, que va tenir lloc el passat 11
de desembre a l’IEC, va córrer a càrrec
de Cristina Junyent, presidenta de la
Fundació, i de Joan Duran, membre de
l’SCB. Sota el títol El flux metabòlic
dels aliments a Barcelona, la jornada
va comptar amb Elisa Garaventa, de la
Fundació
Banc
dels
Aliments;
Buenaventura Guamis, catedràtic de
Tecnologia
dels
Aliments
de
la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB); Abel Mariné, catedràtic emèrit
en Nutrició i Bromatologia de la
Universitat de Barcelona (UB); Carmen
Pérez,
de
l’Observatori
de
la
Comunicació Científica de la Universitat
D’esquerra a dreta: Cristina Junyent i Joan Duran
(foto: ACCC)
Pompeu Fabra i amb Josep Tejedo
Fernández,
director
general
de
Mercabarna. La cloenda va anar a càrrec de Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC.
La jornada suposa la continuació d’un esdeveniment de periodicitat anual que fa dos anys va
tractar sobre l’aigua i el passat 2013 sobre la qualitat de l’aire.
Més informació: http://bit.ly/1GHeA1U
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6. ELS AUDIOVISUALS DE L’ACCC
Durant el 2014, l’ACCC va continuar impulsant el seu material audiovisual elaborant cròniques
i reportatges dels seus esdeveniments i entrevistes a experts que han participat en les
activitats de l’associació. L’entitat disposa, a data 26 de gener de 2015, de 68 vídeos propis a
la seva biblioteca audiovisual del seu perfil de Vimeo: http://vimeo.com/accc

Imatge 7. El 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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