ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)
Breu descripció: L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com
a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics,
divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans
escrits i audiovisuals.
El principal objectiu de l’ACCC és 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 social.
Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la formació permanent dels seus associats i incentivar
el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Dades de contacte: Rubén Permuy, secretari tècnic i responsable de comunicació: secretariatecnica@accc.cat / 678230799
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 23/11/2015

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Taula rodona: El 2014, cap a la millora de l'aire a Barcelona

9.Educació i acció ciutadana

2. Taula rodona: Es pot reduir la contaminació de l’aire de Barcelona?

9.Educació i acció ciutadana

3. Adhesió a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire

9.Educació i acció ciutadana

4. Debat per les eleccions municipals sobre la qualitat de l’aire

9.Educació i acció ciutadana

5. Debat per les eleccions catalanes sobre la qualitat de l’aire

9.Educació i acció ciutadana

Taula rodona: El 2014, cap a la millora de l'aire a Barcelona
Breu descripció: Jornada organitzada el 10 de desembre de
2013 a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la Fundació
“Ciència en societat” amb motiu de la publicació del Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015,
de la Generalitat de Catalunya, per tal d’analitzar amb experts
la qualitat de l’aire al nostre entorn.
Més informació: http://www.accc.cat/index/cronica-aire

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Puntual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1 Educació i acció
ciutadana

Taula rodona: Es pot reduir la contaminació de l’aire de Barcelona?
Breu descripció: Celebrada el 28 d’octubre de 2014 al Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb la participació d'Assumpta Farran,
directora de qualitat ambiental de la Generalitat; Xavier 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. Va moderar la taula rodona Antonio Cerrillo, periodista de medi ambient del
diari La Vanguardia.
Més informació: http://www.accc.cat/index/cronica-aire-debat
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Puntual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1 Educació i acció
ciutadana
Adhesió a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Breu descripció: 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 portessin a la millora de la qualitat de l'aire que respirem. El seu
manifest fundacional va plantejar 24 propostes, dividides en quatre blocs, amb la finalitat de que es
convertís en un programa de govern dirigit a reduir la contaminació atmosfèrica. El 24 de març de
2015 es va dur a terme una roda de premsa per presentar la iniciativa.
Més informació: http://www.accc.cat/index/plataforma-aire?sz=1920,1080,1920,979

Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: En vigor
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 3.1, 9.1 i 9.9

Debat per les eleccions municipals de maig de 2015 sobre la qualitat de l’aire
Breu descripció: Organitzat per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire el 18 de maig a la seu de la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, i moderat per Cristina Ribas, presidenta de
l’ACCC, amb la participació de:


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.

FOTO

Més informació: http://www.accc.cat/index/cronica-debat-aire
Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Puntual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1 Educació i acció
ciutadana

Debat per les eleccions catalanes de setembre de 2015 sobre la qualitat de l’aire
Breu descripció: Organitzat per la Plataforma per la
Qualitat de l’Aire el 21 de setembre a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, presentat per Tomàs Molina, cap
del servei de meteorologia de Televisió de Catalunya, i
moderat per Cristina Ribas, presidenta de l’ACCC, amb la
participació de:



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://www.accc.cat/index/debat-aire-27s
Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Puntual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 9.1 Educació i acció
ciutadana

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Poden consultar les nostres memòries anuals d’activitats a: http://www.accc.cat/index/pg/40/468

