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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 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 2015:
Càrrec
Presidència
Vicepresidència
Secretaria general
Tresoreria
Vocalia Científica
Vocalia d’Activitats
Vocalia Web
Vocalia Audiovisual
Vocalia de Medi
Ambient
Assessor de la
Junta

Responsable
Cristina Ribas
Periodista i consultora, professora de periodisme a Internet (UPF).
Raül Toran
Físic. Comunicador científic. Responsable de Comunicació del CREAL, centre aliat
d’ISGlobal. 
Community manager
i gestor de projectes divulgatius.
Rosa Martínez
Biòloga i redactora científica de la Unitat de Comunicació a la UB.
Mercè Fernández
Periodista i responsable de Comunicació del CSIC a Catalunya, al Departament de
premsa de UTTCSIC 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.
Jaume Estruch.
Editor científic.
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Secretaria tècnica i
responsable de
comunicació
(UCC+i)

1.2.

Rubén Permuy
Periodista especialitzat en comunicació científica.

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 assistirhi.
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


●

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).
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

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
).
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●

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 formarne 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 incrementarne el coneixement o l’ús entre
la població en general o en col·lectius concrets (
http://bit.ly/1lArOWv
).

●

Plataforma per la Qualitat de l’Aire
. Entitat creada el 2015 i formada per una
seixantena d’organitzacions per coordinar accions i propostes per aconseguir els canvis
socials i polítics necessaris per impulsar les mesures estructurals per fer efectiu el dret a
respirar un aire net (
http://www.qualitatdelaire.org/
).

●

Barcelona + sostenible
. Xarxa d’organitzacions que, amb la signatura del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, assumeixen la seva coresponsabilitat en la construcció d’una
Barcelona més sostenible i es comprometen a contribuirhi, cadascuna des del seu àmbit
(
http://www.sostenibilitatbcn.cat/
).

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, donantli suport corporatiu i
econòmic, mitjançant aportacions econòmiques anuals que fixa la Junta directiva.
Entitats Col·laboradores l’any 2015:

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 1.034 inscrits al gener de 2016, 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 2015 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 w
ww.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 2015, 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
S’ha organitzat la primera i segona edició del Premi Internacional d'Il·lustració sobre les Grans
Tendències del Futur, Il·lustraFuturs, iniciativa organitzada per l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC) a través d'Il·lustraciència i l'Obra Social "la Caixa". Van
presentarse més de 100 obres presentades a concurs a ambdues edicions. Les 15 obres
seleccionades es van exposar en “Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur”,
que es va poder visitar del 15 de març de 2015 al 24 de gener de 2016.
http://illustrafuturs.info
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3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions pròpies
Notícies de l’ACCC
Al llarg de l’any 2015, 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 102)
Papers de Comunicació Científica
Fins al 2009, la principal publicació de l’ACCC va ser la revista 
Papers de comunicació
Científica de l’A
CCC. 
El primer número es va publicar el juliolagost 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
incorporarhi els logotips de les noves entitats col·laboradores.
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Imatge
Tríptic

2.
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: w
ww.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 2015 s’ha impulsat:
● Increment de continguts.
● Increment del vídeos propis.

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 2015 era de 1.034, fet que suposa un
augment del 4,86% 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 2015, es van enviar a la llista 2.494 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
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Imatge 5. Missatges enviats el 2015 i evolució durant els últims 10 anys.
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 13 d’abril de 2016, d’un perfil Facebook, amb més de 1.500
“m’agrada”, un perfil Twitter, amb 6.600 seguidors, i un perfil a la xarxa professional LinkedIn,
amb 573 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.
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5. ACTIVITATS 2015
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 la 
XXII Assemblea Ordinària de l’ACCC 
el
mes d’abril, les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2015 han estat:
5.1.
Activitats Generals

[Exposició]
08/01 al 02/02 
Viatge al cristall
L’exposició itinerant
Viatge al cristall

endinsava als visitants en una

expedició cap al descobriment de la matèria, un viatge a través del
temps cap als començaments de la cristal·lografia. A través de 16
panells,
Viatge al cristall,

inaugurada el novembre de 2014 a la

Universitat de Barcelona (UB) en commemoració de l’Any
Internacional de la Cristal·lografia, declarat per a 2014 per
l’Assemblea General de les Nacions Unides, busca difondre el
coneixement d’aquesta ciència entre el públic no especialista.
Més informació: 
http://bit.ly/1s4I0pl
[Exposició]
02/02 al 19/02 
Menys rares
L’exposició organitzada per l’ACCC, el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) i el
Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) sobre recerca
en malalties minoritàries,
Menys rares,va estar exposada al

vestíbul de l’àrea maternoinfantil de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron de Barcelona. L’exposició
posava en evidència

la realitat d’aquest tipus de malalties que sumen entre
5.000
i 7.000 diferents patologies 
al món.
El Parc científic de
Barcelona també va acollir l’exposició durant el mes de març.
Més informació:
http://bit.ly/1zbXl7M
i
http://bit.ly/1MeXCMU

[Exposició]
17/02 al 20/03 
Il·lustració científica al barri de la
Sagrada Família
L’ACCC va exposar obres de la 2a edició d’
Il·lustraciència,
premi internacional d’il·lustració científica impulsat per
l’associació, i va organitzar un taller sobre il·lustració
científica a l’Aula ambiental del barri barceloní de la Sagrada
Família. 
http://bit.ly/1Q2hdod
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[Il·lustració]
13/02 “Il·lustrafuturs”, il·lustracions futuristes
per imaginar la Terra l’any 2100
L’organització del concurs va fer públiques les obres
guanyadores del Premi Internacional d’Il·lustració
sobre les Grans Tendències del Futur, a les quals
s’havia de respondre a través de l’art del dibuix. La
primera
edició
d’
Il·lustraFuturs,
una
iniciativa
organitzada

per
l’ACCC,
a
través
d’
Il·lustraciència
, i l’Obra Social “la Caixa”, va
finalitzar amb
103 obres presentades

a concurs que

van ser difoses per les xarxes socials i que es poden
visualitzar al perfil de Pinterest de la iniciativa.
Més informació: 
http://bit.ly/1L3soI6

[Il·lustració]
23/02 
Taller d’il·lustració botànica a l’Aula
Ambiental de la Sagrada Família
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família va acollir un
taller 
pràctic d’introducció a la il·lustració botànica
destinat al públic general, amants del dibuix, que
desitgin aprofundir en el seu coneixement teòric i
pràctic. El taller, cofinançat per l’Ajuntament de
Barcelona, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) i el Ministerio de Economía i
Competitividad, va proporcionar nocions bàsiques sobre
el dibuix naturalista i com endinsarse en el fascinant
món de l’observació i la representació de la natura.
Més informació: 
http://bit.ly/1w34ROE

[Concurs]
20/03 
Semifinal de FameLab a Barcelona
Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, va participar
com a jurat a la semifinal espanyola de 
FameLab,el
concurs internacional de monòlegs científics que a
l’Estat coordina la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT). Aquesta semifinal
es va dur a terme el 20 de març al Teatre Poliorama
de Barcelona.
L’edició espanyola de 
FameLab es va celebrar per
primera vegada el 2013. El matemàtic Eduardo
Sáenz de Cabezón i el biòleg Ricardo Moure van
resultar guanyadors en la primera i segona edició,
respectivament, amb els seus monòlegs sobre
teoremes i obesitat. Tots dos es van classificar
també en les semifinals internacionals i van
disputar la final dels 10 millors monologuistes del
Cheltenham Science Festival.
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FameLab a Espanya està organitzat per FECYT i el British Council i compta amb la col·laboració
de l’Obra Social “la Caixa”, entitats que van seleccionar els 12 finalistes d’entre 74 candidats.
FameLab va néixer el 2005 gràcies a una idea original del Festival de Cheltenham amb
l’objectiu de fomentar la divulgació de la ciència identificant, formant i donant a conèixer nous
talents de la ciència a través d’un format innovador: el monòleg científic.
Des de 2007, gràcies a l’associació amb el British Council, el certamen se celebra a més de 25
països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica del Nord. Són ja més de 5.000 investigadors de tot el
món els que han participat en alguna de les seves edicions.
Més informació: 
http://bit.ly/1OFobuw
[Presentació]
24/03 
Naixement de la “Plataforma per la Qualitat de l’Aire”
L’ACCC va participar en la presentació de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire en una roda de
premsa feta al Col·legi de Periodistes de Cataluya. El manifest de la plataforma proposava un
programa de govern amb 24 punts que tenen com a objectiu la reducció de la contaminació
atmosfèrica.
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire va
néixer de
la
iniciativa
de
diverses
organitzacions d’àmbits diferents: veïnals,
socials, ecologistes, científiques, d’afectats i
ONG; amb la voluntat de provocar accions
que portin a la millora de la qualitat de l’aire
que
respirem. El
seu manifest
fundacional planteja 24 propostes, dividides
en quatre blocs, amb la finalitat que es
converteixi en un programa de govern dirigit
a reduir la contaminació atmosfèrica.
Més informació: 
http://bit.ly/1by0Qyb

[Il·lustració]
25/03 
Lliurament dels premis “Il·lustrafuturs”
a CosmoCaixa
El 21 de març va tenir lloc a CosmoCaixa el
lliurament de premis de la primera edició
d’
Il·lustrafuturs
, premi internacional d’il·lustracions
sobre grans tendències del futur. Aquest acte va ser
organitzat per les entitats responsables del premi:
l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social “la
Caixa” i l’ACCC. 
Els tres guanyadors van ser Sergio
Cases Gorbe (Madrid), amb P
rimer vuelo
, Andrés
Vidal Alarcón (València), amb 
Un mundo de baja
energía y en constante reciclaje
i Mikel Acilu
Amescua (VitòriaGasteiz), amb P
lano urbano
Barcelona 2100
.
Més informació: 
http://bit.ly/1BMrBni
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[Il·lustració]
11/04 
Primera Jornada de “Concept Art” a CosmoCaixa
L’11 d’abril va tenir lloc a CosmoCaixa, en col·laboració
amb 
Il·lustraciència
, iniciativa de l’Associació Catalana
de Comunicació Científica (ACCC), i l’Escola Joso, centre
docent especialitzat en l’ensenyament del còmic i la
il·lustració, la primera jornada sobre 
Concept art
impartida pel professor Santi Casas, en el marc de
l’exposició 
Experiment any 2100. Què ens espera a la
Terra del futur?
.
La participació a la jornada era un dels premis de la
primera edició del premi internacional 
Il·lustrafuturs,
organitzat per l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de
l’Obra Social “la Caixa” i l’ACCC.
Més informació: 
http://bit.ly/1HosppO

[Exposició]
15/04 al 17/05 
Exposició de la segona edició d’”Il·lustraciència” a Salamanca i Madrid
Una selecció d’il·lustracions del premi
internacional de l’ACCC es van mostrar a
la degana de les universitats espanyoles
a la Sala de Exposiciones del Patio de
Escuelas Menores de la Universidad de
Salamanca
(USAL),
produïda
per
l’Espacio de Cultura Científica de la
mateixa universitat. L’exposició també va
anar a
l Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCNCSIC) a Madrid.
Més informació:
http://bit.ly/1yvfxMM
i
http://bit.ly/1I4xGjm

[Jornades]
16/04 
2a Jornada de Finançament de la Ciència i la Innovació Social
La segona 
Jornada de Finançament de la Ciència i
la Innovació Social es va celebrar Cerdanyola del
Vallès. Enguany, l’esdeveniment portava per
títol 
Millors pràctiques en el finançament de la
ciència i el treball col·laboratiu
i comptava amb el
suport de l’ACCC amb la participació de Cristina
Ribas, presidenta de l’associació, i Octavi Planells,
membre de la seva junta.
Més informació: 
http://bit.ly/1Gx9k5r
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[Il·lustració]
21/04 
Secció d’il·lustració científica i naturalista
permanent a Barcelona
La Biblioteca Sagrada Família  Josep M. Ainaud de Lasarte i
l’ACCC, a través de la iniciativa 
Il·lustraciència,van crear el
centre d’interès d’il·lustració científica i naturalista a la tercera
planta de la biblioteca de Barcelona especialitzada en ciència
situada al Carrer de Provença 480.
La creació d’una àrea especialitzada en il·lustració naturalista i
científica compta amb el suport de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i del Ministerio de
Economía y Competitividad. L’objectiu d’aquesta
secció és apropar la ciència a través de la il·lustració i
es basa en un fons bibliogràfic que anirà creixent amb
nous documents.
Més informació: 
http://bit.ly/1J6ZfNK

[Trobada]
29/04 X
XII
Assemblea Ordinària de l’ACCC
Celebració de l’assemblea anual de l’ACCC
per fer balanç del 2014 i marcar objectius pel
2015. Es va parlar de la situació actual del
periodisme científic, de com podem trobar
finançament per a projectes de divulgació
científica, quin és el paper d’entitats com
l’European Union of Science Journalists’
Associations (EUSJA) i què és i com funciona
el portal 
Buscaciència
, entre altres.
Més informació: 
http://bit.ly/1cTkzcs

[Conferència]
04/05 
Presentació del projecte “Km2 del
Poblenou (CitizenSqKm)”
Presentació d’un mapa de Poblenou amb un
cens dels seus espais i aspectes fet per la
ciutadania del 
projecte 
Km2 del Poblenou
(CitizenSqKm)
, un experiment educatiu,
periodístic i de participació ciutadana al
barri barceloní 
del Poblenou, a càrrec de
Narcís Vives, de l’empresa 
Itinerarium
,
especialitzada
en el desenvolupament
d’aplicacions de geolocalització, i Mònica
Garriga, d’IGOPnet  l’àrea d’Internet,
Política i Comuns de l’Institut de Govern i
Polítiques
Públiques
(
IGOP
)
de
la
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb el suport de l’ACCC.
Més informació: 
http://bit.ly/1OGr0ey
[Taller]
15/05 
Visualització de dades
El 15 de maig es va fer a l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS), un taller sobre
visualització de dades dirigit a especialistes sanitaris i a
periodistes científics. El taller estava coorganitzat per
AQuAS i l’ACCC.
Més informació: 
http://bit.ly/1PZiyHG
[Trobades]
Des del 17/05 
“Esmorzars de Ciència al 7
Portes”
Són esmorzars de forquilla acompanyats per una
tertúlia a càrrec d’investigadors capdavanters en el
seu camp de recerca, els quals aborden temes
científics d’impacte i d’actualitat. Els 
Esmorzars de
Ciència al 7 Portes tenen un preu de 25 euros per
persona, però l’ACCC sorteja entrades entre els
seus membres.
En
aquestes
sessions,
el
restaurant obre les portes als assistents a les 9 del matí per començar l’esmorzar de
forquilla, a les 10 s’inicia el monòleg introductori a càrrec de The Big Van Theory, d’una
durada d’un quart d’hora, i acte seguit comença la tertúlia a càrrec dels experts i el
moderador. Al final de la tertúlia s’inicia un debat amb el públic que, si s’escau, es pot allargar
fins al migdia. Al llarg del 2015 hi van tenir lloc les següents sessions:
●

●

●

●

El 17/05, 
Neurociència i política: com determinem el nostre vot?
, a càrrec d’Adolf
Tobeña, catedràtic de Psiquiatria i Psicologia Mèdica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i Francesc Pallarés, catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la
Universitat Pompeu Fabra.
El 04/10, 
Analitzant la violència. El costat fosc del comportament humà,amb José
Manuel Tortosa, cap de la secció d’Histopatologia Forense de l’Institut de Medicina Legal
de Catalunya, i Antonio Andrés Pueyo, del Departament de Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
El 01/11, 
Humans, posthumans o +humans? Les noves relacions hometecnologia
, amb
Miquel Àngel Serra, del Laboratori de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu
Fabra, i Albert Cortina, advocat i urbanista.
El 13/12, 
La revolució energètica: el món després del petroli
, amb Mariano Marzo,
catedràtic d’Estratigrafia i profesor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la
Universitat de Barcelona, i Pep Salas, cofundador de l’empresa Enerbyte i expert en
transició energètica.

Aquest cicle l’organitzen amb l’ACCC –a través de Buscaciència–, el restaurant 7 Portes de
Barcelona, la companyia The Big Van Theory i El Punt Avui, en col·laboració amb Alumni UB i
l’Obra Social “la Caixa”.
Més informació: 
http://bit.ly/1PptlQP
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[Trobada]
18/05 al 22/05 
“Pint of Science”
Investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental (CREAL) van presentar la investigació més
actual sobre contaminació atmosfèrica i els seus efectes
sobre la salut al bar Cara B a Barcelona en el marc del
festival internacional 
Pint of Science
.
Entre el 18 i 20 de maig, científics de diversos centres de
recerca i universitats de Barcelona van acostar la ciència
als bars gràcies al festival internacional 
Pint of Science
,
que se celebra a més de 60 ciutats de diferents països
per primera vegada.
Més informació: 
http://bit.ly/1BgvqCL
[Debat]
18/05 
Debat electoral: “Barcelona per la
qualitat de l’aire”
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire –de la
qual forma part l’ACCC– va organitzar un debat
amb motiu de les eleccions municipals per
debatre les mesures necessàries per posar fi a la
contaminació de l’aire amb les candidatures a
l’Ajuntament de Barcelona. El debat, moderat
per Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, va
tenir lloc el 18 de maig a la seu de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.
Hi van participar:
●
●
●
●
●
●
●

Joan Puigdollers, Convergència i Unió.
Sara Jaurrieta, Partit dels Socialistes de Catalunya.
Òscar Ramírez, Partit Popular.
Janet Sanz, Barcelona en Comú.
Xavier Garriga, Esquerra Republicana de Catalunya.
Jordi Morata, CUP  Capgirem Barcelona.
Santiago Alonso, Ciutadans.

Més informació: 
http://bit.ly/1F5oGZO
[Premi]
Des del 03/06 
”Il·lustraFuturs”, 2a edició
Al juny va tornar 
Il·lustraFuturs, Premi
Internacional d’Il·lustració sobre les Grans
Tendències del Futur. Aquesta iniciativa, que
pretén apropar les tendències del futur i de
com seran les ciutats, la societat, la
tecnologia i el medi ambient al voltant de
l’any 2100, està organitzada per l’ACCC, a
través de la iniciativa Il·lustraciència, i per
l’Obra Social “la Caixa”, a través de
CosmoCaixa Barcelona.
A través d’aquesta iniciativa es va donar a
conèixer el treball dels participants, que es
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va divulgar a través de les xarxes socials de les entitats organitzadores, i es van seleccionar 15
obres per ser mostrades al CosmoCaixa Barcelona en una exposició sobre les grans tendències
del futur, anomenada 
Experiment any 2100 ¿Què ens espera a la Terra del futur?
.
Es van presentar 105 obres d’artistes d’una vintena de països de tot el món. Tot i que la meitat
de les il·lustracions rebudes van ser d’artistes espanyols, entre els països participants també
destacaven Colòmbia, amb 11 propostes, Mèxic, amb 10 propostes, i Regne Unit, amb 5
propostes. Argentina, Cuba, Estats Units, Rússia o Xile són alguns dels països des dels quals
també es van presentar obres a concurs.
El 10 de setembre van donar a conèixer les obres guanyadores:
●
●
●

Cibercafé
, de Juan Samu. Espanya.
Ese mundo extraño
, d’Alejandro Olmedo Nieto. Espanya.
Vive el futuro
, d’Andrés Domínguez Rigo. Espanya.

[Premi]
Des del 04/06 
Concurs de fotografia “Bioimatges”
Animals, paisatges o organismes van tornar a sortir
retratats en la 5a edició del 
Bioimatges,el concurs de
fotografia d’imatges biològiques organitzat pel Col·legi de
Biòlegs de Catalunya (CBC) mitjançant la Comissió de
Biòlegs Docents. Hi van poder participar tots els alumnes
de primària, secundària, batxillerat, els professors, la
ciutadania en general i els professionals de la Biologia.
L’ACCC va formar part del seu jurat.
Més informació: 
http://bit.ly/1PpBjcM
[Jornades]
05/06 
Jornada europea sobre la millora de la qualitat de
l’aire
El 5 de juny, amb motiu del dia mundial del medi ambient, va
tenir lloc el 
Simposi europeu sobre qualitat de l’aire, soroll i els
seus efectes sobre la salut a les aglomeracions urbanes
, un
esdeveniment organitzat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Salut
Global de Barcelona (ISGlobal) i el Centre de Recerca en
Epidemiologia Ambiental (CREAL), centre aliat d’ISGlobal.
Més informació: 
http://bit.ly/1Q5t3hx

[Jornades]
08/06 al 12/06 
World Conference of Science Journalists
2015
Núria Jar, sòcia de l’ACCC, va participar al juny a Seül en el
congrés mundial de periodisme científic (WCSJ2015),
organitzat per la World Federation of Science Journalists
(WFSJ), entitat de la qual forma part l’ACCC, gràcies a una
beca atorgada per l’organització gestionada per l’Associació.
La WFSJ li va convidar a participar en una taula de debat
sobre l’ús que fa de les xarxes socials com a periodista
freelance
, moderada pel periodista canadenc André Picard,
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juntament amb Aimable Twahirwa, també periodista 
freelance a Àfrica; Subhra Priyadarshini,
editora de 
Nature a l’Índia; i Bethany Brookshire, divulgadora nordamericana molt coneguda
sota el perfil de @SciCurious.
[Il·lustració]
16/06
3a edició d’«Il·lustraciència»
L’organització d’
Il·lustraciència va fer públiques les obres
guanyadores de la 3a edició del premi internacional
d’il·lustració científica organitzat per l’ACCC 
amb el suport de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) i el Ministerio de Economía y Competitividad.
S’hi van presentar 424 obres d’autors de 34 països.
L’il·lustrador colombià Jorge Ignacio Mesa Álvarez va ser el
guanyador amb una obra que mostra l’escarabat arlequí
(
Acrocinus longimanus
).
Més informació: 
http://bit.ly/1Bkq7Yh
[Jornades]
17/06 
Jornades “RRI Tools Barcelona” sobre recerca responsable
Les Jornades RRI 
Tools Barcelona. Accés Obert, igualtat de
gènere i recerca responsable: aspectes clau a Horizon 2020
van servir com a marc per presentar els primers resultats
del projecte Europeu 
RRI Tools
, coordinat per l’Obra Social
“la Caixa” amb la col·laboració de l’Institut de Recerca de la
Sida IrsiCaixa, i per facilitar recursos que ajudin a
implementar la recerca i la innovació responsables (RRI, en
les seves sigles en anglès) al nostre entorn.
Les jornades van ser adreçades a la comunitat investigadora i professionals de la recerca i la
innovació, així com a polítics i directius d’R&I, indústria, comunitat educativa o entitats de la
societat civil. L’acte va ser organitzat conjuntament per l’Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, l’Obra Social “la Caixa”, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP),
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i l’ACCC.
Més informació: 
http://bit.ly/1JKsvdC
[Jornades]
19/06 
“Hackathon” de medi ambient
Un dia sencer desenvolupant aplicacions sobre medi
ambient amb experts i mentors tancant la jornada
premiant les millors. Es tracta del 
hackathon i del
festivalapp
, que va organitzar Hacks/Hackers Barcelona
i apps4citizens el 19 de juny a l’Antiga Fàbrica
d’Estrella Damm.
El 
hackapp com van anomenar els organitzadors a la jornada de treball va ser un
esdeveniment per al desenvolupament de prototips d’aplicacions, un repte que va combinar
l’experiència ciutadana amb el periodisme científic i tecnològic i el suport i dinamització de
diversos mentors.
Al vespre va començar el 
festivalapp i va tenir lloc el lliurament de premis. Cristina Ribas,
presidenta de l’ACCC, va formar part del jurat per seleccionar les aplicacions guanyadores.
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Més informació: 
http://bit.ly/1ONw9BL
[Premi]
22/06 
“X(p)rimenta” 2015: vídeos de ciència fets a
escoles
El 22 de juny va tenir lloc a l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial (EETAC) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) l’acte de lliurament de l’edició
2015 del concurs 
X(p)rimenta 
de vídeos de ciència fets a
escoles coorganitzat per l’ACCC 
i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació, amb el patrocini dels Vilars
Rurals del grup SERHS. 
X(p)rimenta
2015 compta amb el
suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya,
Obra
Social
"la
Caixa", l’Escola
de
Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (Universitat
Politècnica de Catalunya), el Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya, Escola Valenciana i P
hysics
.
S’hi van presentar 140 vídeos i es van atorgar 4 premis i 10 mencions per reconèixer els
audiovisuals dels experiments més remarcables.
Més informació: 
http://bit.ly/1MBTaYx
[Taller]
05/06 
Il·lustramur
2
2
Diferents artistes van crear dos murals de 18 m
i 24 m

als

Jardins de les Tres Xemeneies en el districte de Poble Sec
(Barcelona), reobert al públic just aquell mateix dia. Durant la
jornada, el públic assistent es va anar acostant per preguntar
el motiu de l’acció artística i participarhi al costat dels artistes.
La jornada, amb motiu del dia mundial del medi ambient,
celebrat el passat 5 de juny, va ser impulsada per
Il·lustraciència
, iniciativa de l’ACCC, i el col·lectiu d’artistes Art
en Massa, el qual va crear dos murals sobre aus autòctones de
Catalunya. Aquesta acció va comptar amb el suport de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i
del Ministerio de Economía y Conocimiento.
Més informació: 
http://bit.ly/1JOn9P7
[Jornades]
30/06 
Presentació de l’Asociación de Comunicadores de
Biotecnología (AcB)
La presentació de l’Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB) es
va presentar a Barcelona al Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’acte
comptava amb el suport de l’ACCC). L’AcB agrupa periodistes que treballen
en mitjans de comunicació, comunicadors i científics presents en
empreses, institucions i agències de comunicació, que tenen en comú la
seva dedicació informativa a la biotecnologia.
Més informació: 
http://bit.ly/1HrH7x0
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[Jornades]
14 i 15/09
Campus Gutenberg
El Campus Gutenberg és una escola d’estiu dedicada a la
comunicació i la cultura científica impulsada pel Màster
de Comunicació Científica, Mèdica i
Ambiental
(UPFIDEC) i l’Obra Social “la Caixa”, amb la
col·laboració
del
Centre
d’Estudis
de Ciència,
Comunicació i Societat (CCSUPF), el Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut (CEXSUPF), el Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), l’ACCC i la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Entre l’ampli catàleg de formació que va oferir el
Campus Gutenberg hi va haver un bon grapat d’activitats conduïdes per membres de l’ACCC.
Com a mostra, el taller sobre l’aprofitament d’Instagram en la divulgació científica a càrrec de
Raül Toran, vicepresident de l’associació, juntament amb Miquel Baidal, coordinador
d’
Il·lustraciència
, el premi internacional d’il·lustració científica que impulsa l’entitat catalana.
També hi va haver l’oportunitat de conèixer els secrets de l’agenda divulgativa 
Buscaciència
,
coordinada per Octavi Planells, membre de la junta directiva de la pròpia ACCC. L’associació
també va ser protagonista en si mateixa ja que va complir el 2015 les seves noces de plata.
Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, va aprofitar la festa científica que va tancar la primera de
les jornades a la plaça interior del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) per
compartir l’efemèride amb els assistents i convidar a associarse a tots aquells que vulguin
comptar amb el nostre suport per impulsar nous projectes.
Més informació: 
http://bit.ly/1MthI9E
[Jornades]
18/09
Park(ing) Day

El 
Park(ing) Day
és un esdeveniment anual que,
mitjançant la transformació temporal de places
d’aparcament, reivindica una ciutat més verda i
humana, que aposti per una mobilitat sostenible
i per reduir la contaminació atmosfèrica i
acústica. Un any més, l’esdeveniment mundial
Park(ing) Day es va organitzar a la ciutat de
Barcelona, coordinat per l’Espai Ambiental, amb
l’objectiu d’explicar i fer reflexionar a la
ciutadania sobre el model de mobilitat, el verd
urbà i l’espai públic.
L’esdeveniment se celebra des del 2005 i ja hi ha més de 200 ciutats de tot el món que hi
participen. L’ACCC hi va participar exposant obres d’
Il·lustraciència. 
Les obres van ser
exposades posteriormet a l’Aula Ambiental Sagrada Família (des del 18 de setembre fins febrer
de 2016). Més informació: 
http://bit.ly/1UWyWAP
[Debat]
21/09 Debat electoral: “Catalunya per la qualitat
de l’aire”
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire, entitat de la
qual forma part l’ACCC, va organitzar un acte al
Col·legi de Periodistes de Catalunya per debatre les
mesures necessàries per posar fi a la contaminació de
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l’aire amb les candidatures al Parlament de Catalunya a les eleccions del 27 de setembre.
L’acte va comptar amb Tomàs Molina, cap de meteorologia de Televisió de Catalunya, i va ser
moderat per Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC.
Hi van participar:
●
●
●
●
●

Marc Sanglas, Junts pel Sí.
Jordi Terrades, Partit dels Socialistes de Catalunya.
Santiago Rodríguez, Partit Popular de Catalunya.
Jordi Sala, Unió Democràtica de Catalunya.
David Cid, Catalunya Sí que es Pot.

●
●

Sergio Sanz, Ciutadans.
Joan Pons, CUP  Crida Constituent.

Més informació: 
http://bit.ly/1KG8CR9

[Il·lustració]
Del 20/10 al 17/01 
Cicle d’activitats d’il·lustració científica
Del 20 d’octubre al 17 de gener de 2016 I
l·lustraciència, premi
internacional d’il·lustració científica de l’ACCC, va organitzar un
seguit d’activitats gratuïtes a la Biblioteca Sagrada Família per
tal de visibilitzar la il·lustració científica entre el públic general.
Alguna de les accions programades es va emmarcar en la nova edició
de la 
Setmana de la Ciència
que va tenir lloc del 13 al 20 de
novembre, cita que fa protagonista la ciència durant una setmana a
diferents indrets del país i que enguany compleix 20 anys.
Més informació: 
http://bit.ly/1PtZ42i

[Jornades]
05/11 
25è aniversari de l’ACCC i lliurament del IX Premi Joan Oró
Un aniversari que va ser celebrar al Museu Blau de Ciències
Naturals de Barcelona i va ser presidit per Cristina Ribas i
Raül Toran, presidenta i vicepresident de l’ACCC
respectivament, amb Anna Omedes, sòcia de l’ACCC i
directora del Museu Blau. L’acte el va obrir Daniel Arbós
periodista científic col·laborador del diari ARA, locutor del
programa de ràdio de divulgació científica 
Pa ciència, la
nostra i membre de l’equip de comunicació de l’Institut
Català d’Oncologia reflexionant sobre comunicació
científica sota el títol 
La divulgació científica i jo: una
història de fama, diners, glamour, licor de crema catalana i
roses... o no
.
S’hi va lliurar el IX Premi Joan Oró a la divulgació de la
recerca científica, que va ser atorgat a Mariano Collantes, Alba Forés i Rubén Soler per
l’audiovisual 
El pugó. El paràsit que et canviarà la vida
. L’organització va lliurar un accèssit
a Anna Arjona, Albert Conejos i Mireia Félez pel vídeo 
Posa en forma el teu cervell
.
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La present edició del guardó va ser possible gràcies al suport econòmic i la participació al jurat
de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, l’Institut Català d’Investigació Química i la Real Sociedad Española de Química.

[Jornades]
08/11 al 10/11 “
Falling Walls Berlin”: el futur es femení
Lluís Amengual i Ramon Sangüesa, socis de l’ACCC,
van assistir al congrés 
Falling Walls Berlin: el futur
és femení a Berlín, gràcies a una beca de l’European
Union of Science Journalists’ Associations (EUSJA)
gestionada
per
l’associació
catalana.
La
trobada 
Falling Walls
cerca esfondrar les muralles
dins la ciència, entre disciplines científiques, ciències
bàsiques, experimentals, socials i humanes.
Crònica de Ramon Sangüesa:
http://bit.ly/1Tq9xds
[Jornades]
26/11 
Jornada de bioestadística per a
periodistes i comunicadors
L’Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) va
coorganitzar amb la Fundació Dr. Antoni Esteve i l’ACCC una jornada
de bioestadística per a periodistes i comunicadors. Conscients que les
estadístiques mèdiques són mal interpretades freqüentment per
polítics, ciutadans, metges i periodistes, amb aquesta jornada es
pretenia aportar una formació bàsica per interpretar els resultats de
la recerca biomèdica i aclarir els principals problemes que planteja la
informació amb estadístiques. A més d’oferir els coneixements teòrics
indispensables, en aquesta jornada hi va haver dos tallers pràctics
amb exemples i un debat entre periodistes i comunicadors sobre els
problemes que planteja l’elaboració de notícies i comunicats de
premsa sobre estudis biomèdics.
Més informació: 
http://bit.ly/1ZDnbPm
[Jornades]
14/12 “Els residus de les ciutats: cost econòmic, energètic,
mediambiental i social”
La Secció Biologia i Societat de la Societat Catalana de Biologia
–filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)–, amb la col·laboració
de l’ACCC, va organitzar una nova jornada de divulgació
científica de Santa Llúcia, enguany sobre els residus generats per
grans àrees urbanes. La ciutat és un ecosistema que requereix
gran aportació externa de recursos i aquests generen gran
quantitat de residus dels quals se’n fa difícil la gestió. Quina
quantitat de residus genera una ciutat com Barcelona? Com es
gestionen? Quin cost energètic i econòmic té la seva gestió?
Com
pot contribuir el ciutadà en la seva gestió? Quina
contaminació se’n deriva? Aquestes són algunes de les qüestions que s’hi van tractar de
respondre.
Més informació: 
http://bit.ly/1UiB15F
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6. ELS AUDIOVISUALS DE L’ACCC
Durant el 2015, 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 23 de gener de 2016, de 77 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. 933171920
www.accc.cat
secretariatecnica@accc.cat
comunicacio@accc.cat
Twitter: @
ACCC_
Facebook: w
ww.facebook.com/ACCCientifica
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