CIÈNCIA: APRENDRE A COMUNICAR
20 de Novembre de 2012
Auditori ParcBIT, Palma
PROGRAMA
10.00 h

Acreditacions

10.15 h

Inauguració i presentació de la jornada
Sr. Miguel J. Deyá, director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement.

Ponències
10.30 h

“Ciència, societat i mitjans de comunicació especialitzats”. Sra.
Gemma Revuelta, professora de periodisme a la Universitat Pompeu
Fabra.
“Ciència i mitjans de comunicació generalistes”. Sra. Patricia
Fernández, directora del web Materia.
“Comunicació de crisi”. Sr. Cristian Anglora, soci fundador de
Comkeepers.

11.30 h

Cafè

Taula Rodona
11.50 h

Modera: Sr. Enric Culat, director Balears fa Ciència a IB3 radio.
Sra. Gemma Revuelta, professora de periodisme a la Universitat
Pompeu Fabra.
Sra. Patricia Fernández, directora del web Materia.
Sr. Cristian Anglora, soci fundador de Comkeepers.
Sr. Claudio R. Mirasso, professor i membre de l’Institut de Física
Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC).
Sra. Constança Forteza, periodista.
Sr. Joan Perelló, president del Clúster BIOIB.

13.30 h

Cloenda

Inscripcions i més informació a l’adreça: info@rtcib.org o als telèfons: 971 176 134 /
664 441 063

PONENTS
PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS
Dir. Revista Digital MATERIA

Des de juliol de 2012 és directora de la web de notícies Materia, que abasta
informació relativa a ciència, tecnologia, salut i mediambient.
El 2007, va incorporar-se a l’equip fundador del diari Público com a redactora en cap
de la secció de Ciències, una de les més premiades d’Europa.
És també professora del màster en Periodisme i Comunicació de la Ciència, la
Tecnologia y el Medi Ambient a la UCMIII.
Va exercir també com a docent del curs de Periodisme en Tecnologies de la
Informació de l’Escola de Periodisme UAM/EL PAÍS.

GEMA REVUELTA DE LA POZA
Sotsdir. Observatori de Comunicació Científica de Barcelona

Professora de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), imparteix
Comunicació Científica i Cultura Periodística Contemporània.
Coordinadora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental d’IDECUPF.
És sotsdirectora de l’Observatori de la Comunicació Científica i dirigeix i participa en
línies de recerca centrades en la cobertura periodística de qüestions mèdiques i
sanitàries, la percepció pública de les biotecnologies i la visió de gènere en la
informació científica.
És també directora de Cultura Científica a l’Institut de Cultura de Barcelona, on
coordina accions ciutadanes per acostar la ciència a la població.

CRISTIAN ANGLORA PERTÍÑEZ
Consultor en Comunicació Corporativa a COMKEEPERS

Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Lllull.
Ha exercicit com a periodista a diversos mitjans de Mallorca en tots els seus suports:
televisió (Tele 5), ràdio (ONA Mallorca) i premsa (dBalears i mallorcadiario.com).
El 2009 va cursar el màster en Direcció en Comunicació Empresaria i Institucional a
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment és soci fundador de Comkeepers, una consultora de comunicació
corporativa de Mallorca que vetlla per la bona imatge de les empreses.

