
CIENTÍFIQUES A CATALUNYA
Dossier de presentació

Exposició



Carta de presentació

Barcelona, 4 de novembre de 2019
 
Benvolgut/da Sr./Sra.,
 
Us escrivim en nom del Grup de Perspectiva de Gènere de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica (ACCC), associació sense ànim de lucre
constituïda al 1990 i formada per professionals i interessats de la
comunicació, la divulgació i el periodisme científic amb l’objectiu de
promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres
de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la
informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés de la societat.
L’ACCC ha col·laborat amb diferents institucions tals com CosmoCaixa, el
Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN- CSIC), la Diputació de
Barcelona,   l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), etc.
 
Ens posem en contacte amb vostès per presentar-los l’exposició “Científiques
Catalanes 2.0”, projecte coordinat pel Grup de Perspectiva de Gènere de
l’ACCC, que compta amb més de 20 integrants, totes professionals de la
comunicació, la divulgació, el periodisme així com la recerca científica. Amb
L’exposició “Científiques a Catalunya” pretén donar una major visibilitat al
paper estratègic de les dones científiques del nostre territori, que es
preocupen per comunicar la ciència a fi de contribuir a crear i divulgar rols i
models femenins especialment en els àmbits de les ciències i les enginyeries.
És de vital importància conèixer les dones de ciència per ajudar a superar els
estereotips de gènere i afavoreix  a les nenes i a les noies a entrar i treballar
en les disciplines STEAM.
 
L’exposició “16 Científiques Catalanes”, precursora d’aquesta nova exposició
que proposem, va néixer fa 10 anys amb l’objectiu de posar de manifest el
paper fonamental de la dona en l’avanç de la ciència en la societat, tot
destacant algunes científiques del nostre entorn més proper, el territori
català. Al 2011, l’exposició, amb el finançament del Departament d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el suport del MICINN i la FECYT,
va guanyar el primer premi del festival Ciencia en Acción, en la categoria
dona i ciència. El jurat va considerar la mostra mereixedora d’aquest guardó
per apropar la figura de la científica en actiu amb l'objectiu d'incentivar noves
carreres en el camp tecnològic i científic. Aquesta mostra itinerant, que va ser
exposada en més de 20 ocasions en diverses ciutats arreu de Catalunya, ha
comptat amb la presència i col·laboració de científiques  d'institucions
representatives de tot l'ecosistema de la recerca i innovació a Catalunya:
centres CERCA com el CRG, l'ICCC i l'IBEC; centres del CSIC, com l'Institut de
Ciències del Mar (ICM-CSIC); universitats com UB, UAB, UPC, UdG, UPF i URV;
i empreses privades com ASCAMM i Mahou-San Miguel. En el marc d’aquesta
exposició es van realitzar activitats 1



paral·leles com lectures recomanades de la UVic, l’exposició va comptar amb
gran ressò ens els mitjans, per exemple, la premsa.
 
Des del Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC contactem amb vosaltres
perquè pensem sou una institució que valora el paper de la dona en diferents
àmbits, inclós el sector científic, i que, igual que nosaltres, considerem
imprescindible apropar la figura de la dona a les joves per tal de fomentar les
vocacions científiques i a la societat en general per posar-ne en valor la seva
participació en el sector. Per això, pensem que podeu estar interessats en
sumar-vos a aquesta i futures edicions de l’exposició “Científiques Catalanes
2.0.
 
Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès i us proposem tenir
una reunió per tractar la vostra possible contribució, acció de suport o
participació en aquesta iniciativa.
 
Salutacions cordials,
 
 
Gemma Rius
Estibaliz Urarte
Raül Toran
Miriam Rivera
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Objectius
L’objectiu d’aquest nova edició de l’exposició “Científiques a Catalunya” és renovar la llista de
científiques per donar visibilitat a les noves generacions de professionals de la recerca
actual,  així com incloure les noves dimensions que requereixen el perfils de les
investigadores avui dia.
 
També  s'ofereixen activitats i materials complementaris a l'exposició que permetin apropar
de forma més efectiva les científiques a la població, tals com xerrades i vídeos breus.
 
 Posar en valor el paper de la dona en el sector científic en diverses vessants:

recerca, comunicació, empresa...1

Trencar certs tòpics com ara el fet que els professionals que es dediquen a la
recerca solen ser majoritàriament homes.2

Mostrar l’aspecte més humà de les científiques, com els seus hobbies, per
apropar-les a les joves i promoure la idea de que es pot conciliar la vida
personal amb la recerca/investigació.

3

Centrar-nos en científiques catalanes per posar en valor el sector científic de
tot el territori català (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) i la possibilitat de
fer recerca d'excel·lència al nostre país.

4

Mostrar perfils de científiques en actiu que treballen en centres d’investigació
o empreses de diferents camps: salut, química, matemàtiques, física, biologia,
biomedicina, ciències socials, arqueologia... entre d'altres, i com hi han arribat.

5

3

El muntatge per l’exposició “Científiques Catalanes 2.0” consistirà amb el nombre total de 21
panells de 60x60 cm2 amb material de Foam (un per cada científica més un panell introductori) i
també un Roll-up amb  el logo de l’exposició i un gran panel de mides 2x2 m2,  per facilitar que
sigui una exposició itinerant.
 

Característiques de l'exposició



Fotografies de l'exposició "16 Científiques Catalanes"
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L’exposició serà inaugurada l’11 de febrer de
2020, en el marc del Dia Mundial de la Dona i
la Nena en la Ciència, i pot estar present el
temps que l’entitat que l’aculli consideri
adequat. Les activitats paral·leles a
l’exposició poden coordinar-se amb la vostra
entitat dins el marc de la data de l’efemèride
assenyalada.

Dates proposades Públic objectiu
L’exposició va dirigida al públic general, que
inclou públic adult, famílies i
joves,  professorat i estudiantat  de
primària, de centres de secundària, de cicles
formatius,  universitaris, altres.

Exposició “Dones científiques 2.0”
Blog de l’exposició
Taula Rodona de membres del Grup de Perspectiva de Gènere al centre cívic Vil·la Urània
Activitats, xerrades i vídeos paral·lels a l’exposició amb les 20 científiques dels panells com a
ponents

Difusió del nom de l’entitat com a copatrocinadora en les comunicacions i tots els materials
gràfics i vídeos que es generin
Tenir l’oportunitat d’acollir l’exposició i emmarcar les seves activitats al seu voltant per
guanyar més força de difusió. S’inclourà el seu logotip al blog de l’exposició
Programar les activitats complementàries entorn a l'exposició, per incrementar-ne l'abast

Com a patrocini, proposem sponsoritzar o fer aportacions a les següents activitats les següents
accions:
 

 
L’entitat copatrocinadora gaudirà dels següents beneficis:
 

Modalitats de patrocini i suport

Pla de difusió
S’imprimiran materials de difusió com pòsters i flyers, i s’enviaran comunicats dirigits als
Observatoris d’igualtat de gènere, universitats i centres d’investigació de les científiques i
membres del Grup de Perspectiva de Gènere participants.
 
Pel que fa a canals digitals, s’utilitzarà Twitter per anunciar l’exposició mes i mig abans, amb
mencions als perfils de les entitats organitzadores, col·laboradores i participants, amb tuits
personalitzats i CVs breus. Es durà a terme un Life Tweeting el dia de l’esdeveniment
principal i s’enviaran comunicats per mail als centres de recerca de les investigadores per
augmentar l’engagement.
 
A través dels webs (ACCC, centres de recerca i entitats col·laboradores), es publicaran notes
de prensa pels medis i els centres institucionals.
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L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) és una entitat professional creada el
1990 a Barcelona que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics,
divulgadors científics i editors de l'àmbit català amb interès per comunicar i divulgar la
informació científica en els mitjans escrits, digitals i audiovisuals. El seu objectiu és promoure,
difondre, ampliar i millorar la comunicació científica a territoris de parla catalana i incidir en
els aspectes socials i polítics de la informació científica, vetllant perquè contribueixi al
progrés social.
 
Vol contribuir a millorar en la comunicació i divulgació dels avenços científics mitjançant la
llista de distribució de l'ACCC, que agrupa a més de 1200 subscriptors, el butlletí “Els Papers
de l’ACCC", i el Premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica. També organitza
trobades entre experts i periodistes, així com una borsa de treball i és un dels convocants de
la Setmana de la Ciència i dels organitzadors de la Nit de la Recerca al node de Barcelona.
 
Alguns dels projectes estrella de l'ACCC inclouen el projecte PerCientEx, sobre periodisme
científic d'excel·lència, Il·lustraciència, Premi Internacional d'Il·lustració Científica i Naturalista,
organitzat per l'ACCC i el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) amb el suport
de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i el Ministeri de Ciència,
Innovació i Universitats, i Buscaciencia, l’agenda d’activitats de divulgació científica a
Catalunya.
 
L'ACCC és membre de l'European Union of Science Journalists' Associations (EUSJA) i de la
World Federation of Science Journalists (WFSJ). Forma part de l'Associació d'entitats de Vil·la
Urània, del Consell Català de Comunicació Científica (C4) i del cens d'entitats de foment de la
llengua catalana.
 
L’organització de l’exposició és a càrrec del Grup de Perspectiva de Gènere de l’Associació
Catalana de Comunicació Científica, el qual aplega investigadores, divulgadores,
comunicadores i docents del món de la ciència.

Trajectòria de l'entitat organitzadora
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Membres del Grup de Perspectiva
de Gènere de l'ACCC

Gemma Rius

Doctora en Física per la UAB en el camp de la Nanotecnologia. Va
viure 7 anys de postdoctorat al Japó (Tohoku University, Toyota
Technological Institute i Nagoya Institute of Technology), on va seguir
treballant en la síntesi, tecnologies i aplicacions dels nanomaterials de
carboni, com el grafè. Actualment és investigadroa Ramon y Cajal a
l’IMB-CNM-CSIC. Participa regularment en iniciatives de comunicació i
divulgació científica tals com, YoMo, Escolab, Pint of Science o Inspira
STEAM.

(Institut de Microelectrònica de Barcelona, CNM-CSIC-CNM-CSIC)

Estibaliz Urarte

Doctora en Fisiologia Vegetal i Postgrau d'especialització en
Comunicació Científica de la UVic..  Creadora del blog “El Jardí de
Mendel”, on explica curiositats científiques al públic general. Ha
exercit com a editora i redactora de llibres de divulgació i actualment
treballa en el Patient Engagement on Research Area de la Fundació
Sant Joan de Déu, que tracta d'involucrar els pacients pediàtrics en la
investigació.

(Fundació Sant Joan de Déu)

Coordinadores

Membres
Henar Alonso Marcos (UOC)
Sílvia Ballester Esteve (Institut de Diagnòstic per la Imatge)
Laia Bassaganyas (Cambridge University, UOC)
Nataly Buslón (Barcelona Supercomputing Center)
Maravillas Carmona (Ubik)
Claudia Diviu Miñarro (UPF)
Rosa Estopà Bagot (UPF)
Mar Fernández (Fundació KIM Bcn)
Sònia Jarió (Plataforma de Proteòmica del PCB, BIOcomuniCA’T)
Pilar Jiménez (IBEC)
Olfat Khannous Lleiffe (UPF)
Pili López Uceda (UVic-UCC)
Anna May Masnou (ICMAB)
Alba Noguera Carol (Ensenyament, UPF)
Julita Olivera Masramon (UVic-UCC)
Marta Pulido (UOC)
Núria Radó (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries)
Miriam Rivera (ACCC, Biomiics)
Evelyn Segura (TVE 2)
Silvia Simón Rabasseda (Universitat de Girona)
Meritxell Soria (IRB Lleida)
Núria Torras (Ensenyament)
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Dades de contacte
Gemma Rius
Co-coordinadora del Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC
gemma.rius@imb-cnm.csic.es

 
Estibaliz Urarte
Co-coordinadora del Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC
estibaliz.urarte@gmail.com

 
Raül Toran
President de l’ACCC
raul.toran@gmail.com

 
Miriam Rivera
Secretària tècnica i responsable de comunicació de l’ACCC
accc.gestio@gmail.com
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Grup de Perspectiva de Gènere
Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Rambla Catalunya 10, 1er, 08007 Barcelona
secretaria-tecnica@accc.cat

www.accc.cat
Twitter: @ACCC_


