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Introducció
Ciència i comunicació cientíﬁca
Ciència
La ciència, segons el lloc web Understanding Science de Berkeley, és una activitat social, excitant, útil i
viva basada en un mètode concret d’interpretació de la realitat. Perquè una activitat sigui considerada
cientíﬁca, ha de complir els requisits següents:1
●
●
●
●
●

Prova d’explicar i entendre el món natural a través de la recopilació d’evidències derivades de la
natura.
Treballa amb idees l’adequació de les quals es pot provar a la natura mitjançant proves i
observacions que constitueixen les evidències.
Es troba integrada dins la comunitat cientíﬁca.
Condueix a noves recerques cientíﬁques.
Es beneﬁcia del que Berkeley anomena el comportament cientíﬁc: comprovar què han fet altres
investigadors, incorporar les evidències existents, comunicar les pròpies idees i resultats a d’altres
perquè les puguin comprovar i rebatre, i actuar de manera honesta.

Wagensberg, al seu llibre El pensador intruso defensa que la ciència es basa en tres principis:2
●
●
●

Principi d’objectivitat. L’observador ha de cercar la mínima inﬂuència.
Principi d’intel·ligibilitat. Consisteix a intentar explicar la màxima parcel·la de la realitat amb la
mínima expressió.
Principi dialèctic. Tot coneixement cientíﬁc ha de ser màximament refutable (se’l pot desmentir
mitjançant evidències).

Qualsevol activitat que no segueixi tots tres principis en la seva màxima possible expressió no es pot
considerar cientíﬁca. En canvi, qualsevol activitat basada escrupolosament en tots tres principis serà
cientíﬁca.
Així, cap aﬁrmació, per molt cientíﬁca que sembli o es vengui, no és ciència si no s’ha comprovat
mitjançant el recull d’evidències a partir de la natura (si no s’ha «preguntat directament» a la natura) o si
no es presta a escrutini o debat. Encara que una disciplina es basi en una llarga tradició i tingui al darrere
una enorme quantitat de llibres publicats sobre el tema, si no es pot comprovar mitjançant el recull
honest i objectiu d’evidències, o si no es presta a refutació, no és ciència.
D’aquesta deﬁnició es poden extreure diferents conclusions:
●

1

Aquesta deﬁnició no engloba només les anomenades ciències experimentals i les seves
«branques»; tot i que segurament són els exponents més clars d’aquesta forma de preguntar a la
natura. D’aquesta manera, s’inclouen disciplines com les que incorporen altres plans estratègics
consultats com els del Regne Unit, Austràlia o l'Índia.3

(UC Museum of Paleontology of the University of California at Berkeley, 2010)
(Wagensberg, 2015)
3
(Bultitude et al., 2010)
2
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La ciència no és un conjunt de coneixements. És, en paraules de Natalie Angier, un estat mental;
una manera de veure el món i d’afrontar la realitat.4 El corpus de contingut de la ciència deriva
d’aquesta experiència humana. Per tant, potser cal plantejar-se què hem d’ensenyar quan
expliquem o comuniquem ciència.

Qui fa ciència?
D’altra banda, si simpliﬁquem les deﬁnicions anteriors, comprovarem que tothom fa ciència
constantment, encara que no en sigui conscient. La metodologia de preguntar-se què està passant,
cercar explicacions que es puguin comprovar, fer proves, acumular evidències i compartir la nostra
experiència, és un procés que tots hem realitzat, realitzem i continuarem realitzant. Durant les primeres
setmanes del conﬁnament causat per la covid-19, per exemple, tothom es preguntava «per què no
funciona aquesta aplicació de videoconferència», aleshores pensava diferents possibilitats (el micròfon,
l’ordinador, la connexió...), les comprovava i compartia els seus neguits amb els seus coneguts. Com diu
Natalie Angier: «Estàs fent ciència, ﬁnançant-la i cuinant-la. Permet-te el gust de provar-ne el sabor».5
D’aquesta manera, tothom és cientíﬁc o cientíﬁca, encara que no tothom es dediqui a professions «de
ciència». I, de fet, no tothom que es dedica a professions «de ciència» (o amb ciència), ho fa com a
investigador o investigadora. Finalment, encara que les persones triïn no fer ciència (si és que això és
possible), «no poden escollir ignorar-la. Els productes de la ciència s’escolen dins les seves vides».6
En aquest Pla, doncs, procurarem distingir entre:
●
●

●

Cientíﬁc/a: persona que té un estat mental cientíﬁc.
Professional de la ciència: persona que treballa en una professió on la ciència desenvolupa un
paper important.
○ Comunicadors/es cientíﬁcs/ques: professionals de la comunicació cientíﬁca.
Investigador/a: persona que es dedica professionalment a la recerca cientíﬁca.

Per tots aquests motius, queda clar que la ciència forma part de les creacions de la ment humana i és
una part arrelada a la nostra societat. La ciència, indubtablement, és cultura. Jorge Wagensberg tampoc
no en tenia dubtes, i es queixava del fet que, tanmateix, en tots els idiomes cultura és sinònim
d’humanitats. «És a dir, s’entén per cultura el que en queda quan se li ha extirpat tot allò que és sospitós
de ser ciència. No sabem què fa més mal, no ser culte o no ser humà».7

La importància de la comunicació cientíﬁca
Deﬁnir la comunicació cientíﬁca és una tasca difícil. Es tracta d’una disciplina que ha evolucionat molt,
inﬂuïda tant pel context històric com per l’avenç de la ciència i la recerca, i la seva relació amb la societat.
De fet, els professionals de la comunicació cientíﬁca sovint s’hi refereixen de diverses maneres, emprant
termes com popularització de la ciència, divulgació cientíﬁca, cultura cientíﬁca o educació no formal en
ciència.8 A més, freqüentment, el terme (o termes) engloba també activitats relacionades amb l’educació
i divulgació cientíﬁques (formal i informal).

4

(Angier, 2008)
(Angier, 2008)
6
(Fischhoff, 2013 )
7
(Wagensberg, 2015)
8
(Vasques-Guevara, 2019, 15–16)
5
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Una de les deﬁnicions proposades deﬁneix la comunicació cientíﬁca com «el procés de comunicar
evidències, coneixement, metodologies, processos i pràctiques en un entorn on l’audiència és
reconeguda com a no acadèmica».9
La comunicació cientíﬁca té com a objectiu principal establir una relació entre la comunitat cientíﬁca i la
societat. Una relació que ha de ser bidireccional; els cientíﬁcs no solament han de presentar les seves
conclusions, sinó que també han d’estar preparats per tenir en compte les necessitats i opinions de la
ciutadania.10
D’aquesta manera, no només la comunitat cientíﬁca (formada en aquest cas per investigadors i
professionals de la comunicació cientíﬁca) està involucrada en la comunicació de la ciència, també ho
estan molts altres actors de la societat, com ara els mitjans de comunicació, les empreses, les ONGs, les
agències governamentals, o ﬁns i tot persones amateurs actuant com a entusiastes de la ciència.11
La Unió Europea també considera indispensable salvar la bretxa existent entre la comunitat cientíﬁca i la
societat, mitjançant un enfocament basat en la RRI (Responsible Research and Innovation) i potenciant
sistemes de recerca i innovació més inclusius, anticipatius, oberts i sensibles. Elements clau d’aquest
enfocament són la participació de la ciutadania en la recerca cientíﬁca i el foment de l’educació en
ciència.12
Segons l’informe estratègic de l’ICSU (International Council for Science), per enfortir la ciència en beneﬁci
de la societat, la comunitat cientíﬁca ha de ser sensible a les necessitats i preocupacions canviants de la
societat; la societat, al seu torn, ha d’entendre i donar suport al paper positiu de la ciència.
En concret, les activitats de comunicació cientíﬁca cerquen generar les respostes o impactes següents
en el seu públic objectiu:13
●
●
●
●
●

Sensibilització, incloent-hi la familiarització amb nous aspectes de la ciència.
Gaudi o altres respostes afectives (per exemple, apreciar la ciència com a art o entreteniment).
Interès, com ho demostra la implicació voluntària amb la ciència o la seva comunicació.
Les opinions, la formació, la reformació o la conformació d’actituds relacionades amb la ciència.
Comprensió del contingut de la ciència, els seus processos i els factors socials.

Actualment, la comunicació cientíﬁca és un component essencial a l’hora d’establir estratègies de
desenvolupament de països o territoris. Aquestes estratègies consideren fonamental que la comunitat
cientíﬁca comuniqui la importància del seu treball tant als responsables polítics com al públic en general,
sobretot quan té importants implicacions socials, siguin bones o potencialment dolentes.14 De fet, cada
cop més investigadors i investigadores s’impliquen activament en la comunicació de les seves
investigacions, amb l’objectiu d’augmentar la difusió del coneixement generat i també per convertir-se
en una força motriu que provoqui un canvi polític o inﬂuir en la presa de decisions.15

9

(Sokolovska et al., 2019 )
(Jucan i Jucan, 2014 )
11
(The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017 )
12
(New HoRRIzon, 2017)
10

13
14
15

(Vasques-Guevara, 2019, 15–16)
(Dickson, 2012)

(Vasques-Guevara, 2019, 15–16)
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Anàlisis inicials
Aquest Pla estratègic es construeix a partir de les dades obtingudes de dues anàlisis:
●
●

Anàlisi de les activitats de comunicació cientíﬁca dutes a terme els darrers tres anys per diferents
serveis i equipaments municipals i entitats externes.
Anàlisi dels resultats obtinguts mitjançant l’enquesta «Cap a on volem anar?» feta a les persones
implicades en l’organització de les activitats de comunicació cientíﬁca.

En concret, s’han analitzat les activitats dutes a terme per:
●
●
●
●
●
●

Pessics de ciència
Torre Barrina
Biblioteques
Educació
Museu de L’Hospitalet
IDIBELL

I han participat tant en l’anàlisi, l’enquesta i en la revisió d’aquest pla (en ordre alfabètic per cognom):
●
●
●
●
●
●
●
●

Jacob Casquete
Joan Duran
Ferran Farré
Jordi Lanuza
Sandra Ruiz
Blanca Solana
Milena Verrié
Núria Vila

Gràcies a aquestes dues anàlisis s’ha pogut obtenir una imatge de la situació actual i de la situació
desitjada per les persones implicades, la qual cosa ens ha permès establir el canvi que implica el pas de la
situació actual a la futura.

Anàlisis de les activitats dutes a terme
Els resultats de l’anàlisi de les activitats dutes a terme es poden consultar a l’annex 1. Les conclusions més
destacades de l’anàlisi són les que s’enumeren a continuació:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’Hospitalet compta amb una oferta àmplia, estesa i establerta d’activitats de comunicació
cientíﬁca.
Les activitats de comunicació cientíﬁca organitzades per l’Ajuntament tenen un gran suport
d’entitats externes, la majoria de les quals estan ubicades a la mateixa ciutat.
Gran part de les activitats tenen una audiència inferior a 100 persones.
Les activitats que arriben a més persones són les virtuals.
D’entre les activitats presencials (i puntuals), la que acumula un nombre més gran de persones és
el Parc de la Ciència.
Les activitats s’adrecen majoritàriament a un públic ja interessat per la ciència.
Gran part de les activitats es dissenyen pensant en un públic adult.
La immensa majoria de les activitats no s’adreça a cap gènere concret.
La gran majoria de les activitats estan dirigides a un públic general.
De les activitats adreçades a alumnes de diferents nivells educatius, la majoria estan pensades
per a Secundària i Batxillerat.
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De les activitats adreçades al professorat de diferents nivells educatius, la majoria estan pensades
per a Secundària i Primària.
La immensa majoria d’activitats es dissenyen perquè el públic rebi informació. Algunes d’elles
demanen que el públic generi contingut per difondre la ciència.
El principal missatge que el públic de les activitats de comunicació cientíﬁca s’endú és: «La
ciència és coneixement», seguit de «La ciència és al teu voltant i es fa a L'Hospitalet» i «La ciència
és divertida i representa progrés».
En la majoria de casos l’audiència va cap al missatge (per exemple, assistint a exposicions o
xerrades).
El format majoritari són les xerrades, seguides dels tallers i les jornades, els formats virtuals, les
exposicions i els formats artístics.
Les activitats de comunicació cientíﬁca es programen majoritàriament de manera puntual o bé
recurrent.
Les activitats pretenen tenir un abast a escala de ciutat, de barri o encara més concret.
D’entre tots els equipaments on es duen a terme activitats de comunicació cientíﬁca, destaquen
les biblioteques, seguides dels centres culturals.

El «retrat robot» de l’activitat mitjana que s’ha dut a terme aquests darrers anys seria el següent:
Es tractaria d’una activitat organitzada per Pessics de Ciència amb la participació
d’un centre de recerca i de la qual en gaudirien unes 50 persones.
Estaria adreçada a un públic adult, ja interessat per la ciència, i es dissenyaria amb
l’objectiu de transmetre un coneixement i, potser, de mostrar que la ciència també
es fa a L’Hospitalet. Consistiria en una xerrada puntual (que podria formar part d’un
cicle recurrent) que s’ofereix perquè el públic hi assisteixi per rebre informació i
coneixement mitjançant una dinàmica purament expositiva. L’activitat es duria a
terme en una biblioteca de la ciutat i se’n faria difusió perquè tingués un abast dins
la ciutat, per barris o llocs puntuals.

Enquesta «Cap a on volem anar?»
Els resultats de l’enquesta es poden consultar a l’annex 2. A partir de les respostes de l’enquesta feta als
organitzadors d’activitats de comunicació cientíﬁca de la ciutat, es poden extreure les conclusions
següents:
●
●
●
●
●
●
●
●

En els cinc anys vinents, les activitats de comunicació cientíﬁca s’haurien d’adreçar al públic no
interessat per la ciència i començar a considerar el públic anticiència.
S’haurien d’organitzar activitats de comunicació cientíﬁca adreçades a l’alumnat de diferents
nivells educatius, especialment de Primària, Secundària i Batxillerat.
De la mateixa manera, caldria oferir activitats al professorat d’aquests nivells.
En el futur es considera oportú que les activitats de comunicació cientíﬁca es facin pensant
especíﬁcament en cada gènere i en gèneres no binaris.
És essencial orientar les activitats de comunicació cientíﬁca cap als adolescents. En segon terme,
es considera interessant adreçar-les a un públic infantil i adult.
Els qualiﬁcatius principals que hauria de contenir el missatge de les accions de comunicació
cientíﬁca hauria de ser: «La ciència és progrés, és acollidora, viva, social i es fa a L'Hospitalet».
Aquest missatge s’hauria de transmetre d’una manera molt més activa de com es fa actualment,
és a dir, portant el missatge a l’audiència.
Les activitats haurien de tenir més dinamisme, és a dir, haurien de ser més participatives,
interactives i obertes al públic.
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S’assenyalen, com a formats més importants a reforçar, les xarxes socials (entre altres
interaccions virtuals) i els audiovisuals (especialment en format vídeo).
Es creu que les activitats s’haurien d’oferir de manera recurrent o permanent.
Seria favorable que les activitats tinguessin un abast a escala de ciutat, de barri o bé virtual.
Les activitats de comunicació cientíﬁca s’haurien d’oferir, prioritàriament, en equipaments
públics i espais urbans (carrers, places i parcs).

Canvi
Els resultats de les dues anàlisis ens permeten visualitzar el canvi que s’hauria de produir per arribar a la
visió derivada de l’enquesta. Es pot consultar aquest canvi a l’annex 2.
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Objectius del Pla
Reptes
Com es recull a l’informe justiﬁcatiu del CPV 79419000-4 de l’Ajuntament, «L'Hospitalet vol ser la capital
biomèdica d'Europa i, per aquest motiu, en els darrers anys, es fa una aposta decidida per la ciència». El
mateix informe incideix en el fet que invertir en ciència és una de les apostes més efectives per
incrementar el progrés i el benestar de la ciutadania i que aquesta inversió requereix «un criteri
estratègic de comunicació conjunt vers la ciutadania (sovint hi ha iniciatives disperses, sense una
vertebració directiva efectiva), així com instruments per a la disseminació i divulgació del coneixement».
Per tant, a més del repte principal de comunicar ciència a la ciutat, es detecta una necessitat de
coordinar les activitats de comunicació cientíﬁca que ja es van duent a terme a la ciutat. Aquesta
necessitat coincideix amb la detectada en diferents plans estratègics de comunicació cientíﬁca, com el
de Sud-àfrica16 o el del Regne Unit17.
En converses amb els diferents serveis i equipaments de l’Ajuntament, així com amb altres actors de la
comunicació cientíﬁca de la ciutat, s’han constatat altres reptes com els que s’exposen a continuació:
●
●
●
●
●
●
●
●

Comunicar la ciència que es fa a la ciutat.
Organitzar activitats que requereixin més participació de la ciutadania en la ciència (com, per
exemple, projectes de ciència ciutadana).
Explorar diferents formats de comunicació cientíﬁca.
Incrementar la participació de la ciutadania i de la comunitat investigadora en la comunicació
cientíﬁca.
Donar suport a l’educació cientíﬁca formal.
Contribuir a la formació en comunicació de la comunitat investigadora de la ciutat.
Evitar les contradiccions i ambigüitats en matèria de comunicació cientíﬁca per part de
l’Ajuntament.
Aconseguir ﬁnançament per incrementar i millorar les accions de comunicació cientíﬁca.

Missió, visió i valors
Missió
●

●
●

16
17

Des de l’Ajuntament es busca fomentar la cultura cientíﬁca entre la ciutadania, promovent els
beneﬁcis que aporta per a la societat, tot mostrant-la com una eina a disposició dels problemes i
inquietuds dels ciutadans i ciutadanes.
Aconseguir una ciutadania amb esperit crític i capacitat per informar-se de manera adequada.
Mostrar que L'Hospitalet és una ciutat que fa ciència, on hi ha centres de recerca (en especial de
biomedicina) de prestigi internacional i apropar-los a la ciutadania.

(Science and Technology. Republic of South Africa, 2015)
(Bultitude et al., 2010)
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Visió
●
●
●

Desenvolupar l’esperit crític, la mentalitat cientíﬁca i la motivació per la ciència entre la
ciutadania de L'Hospitalet.
Aconseguir que el diàleg entre la comunitat cientíﬁca i la ciutadania sigui bidireccional, amb una
ciutadania motivada i empoderada.
Visibilitzar L'Hospitalet com a hub de recerca biomèdica, ja sigui a escala de ciutat, d’estat o
internacional.

Valors
●
●
●
●

Igualtat d’oportunitats sense discriminar per gènere ni origen, amb especial atenció als
col·lectius en risc d’exclusió social.
Visió cientíﬁca del món que ens envolta, fomentant la curiositat, l’esperit crític i l’entusiasme pels
avenços cientíﬁcs.
Participació i empoderament de la ciutadania a l’hora d’afrontar col·lectivament les
problemàtiques que afecten la ciutat.
Educació en la cultura, coneixements i mentalitats cientíﬁques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible. Agenda 2030
El Pla estratègic en comunicació cientíﬁca s’alinea, clarament, amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible següents:
●
●
●
●
●
●
●

3. Salut i benestar. Mitjançant la comunicació cientíﬁca en aquestes matèries.
4. Educació de qualitat. Reforçant l’educació tant formal com informal.
5. Igualtat de gènere. Com a punt fonamental i bàsic del Pla.
8. Treball decent i creixement econòmic. A través del foment de les carreres
cientiﬁcotecnològiques.
9. Indústria, innovació i infraestructura. A través del foment de les carreres
cientiﬁcotecnològiques i de la innovació inherent a tot el procés cientíﬁc.
10. Reducció de les desigualtats. Procurant fer arribar la comunicació cientíﬁca a tothom.
17. Aliances per aconseguir els objectius. Derivat directament del primer objectiu del Pla.

A més, en tractar-se de comunicació del mètode cientíﬁc, dels seus descobriments i dels seus avenços,
també es contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible següents:
●
●
●
●
●
●
●

6. Aigua neta i sanejament
7. Energia assequible i no contaminant
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Producció i consum responsables
13. Acció per al clima
14. Vida submarina
15. Vida dels ecosistemes terrestres
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Objectius principals
Organització i gestió
Directrius i col·laboracions
Objectiu 01:

Per una banda, establir un programa municipal que ofereixi unes directrius que
serveixin de guia per als serveis i equipaments de l’Ajuntament que participen en la
comunicació cientíﬁca i de suggeriment per a les entitats externes i, per l’altra,
estimular la col·laboració i la coordinació entre tots ells.

La ciència de L’Hospitalet
La ciència de la ciutat i de la ciutadania
Objectiu 02:

Mostrar la ciència que es fa a la ciutat, tant a través de la divulgació dels treballs
cientíﬁcs dels centres de recerca, hospitals i universitats de la ciutat com mitjançant el
reconeixement de les persones, col·lectius i professions que giren al voltant de la
ciència.

Cap a la societat
Societat motivada cientíﬁcament
Objectiu 03:

Integrar la ciència com a tret cultural a la ciutat per aconseguir una societat motivada
cientíﬁcament, que apreciï l’esforç cientíﬁc, que reconegui la seva rellevància i que torni
a situar-la com a referent per entendre el nostre entorn.

Pensament cientíﬁc
Objectiu 04:

Organitzar i col·laborar en activitats i projectes que difonguin el pensament i el procés
del descobriment cientíﬁc com a eina de progrés i d’interpretació del món i com una
activitat humana oberta i sempre viva, associada a un pensament crític i escèptic que
ofereix eines també per combatre la desinformació.

Educació formal
Objectiu 05:

Establir línies d’activitats, projectes i formacions que incideixin en l’educació formal en
ciència com una forma de comunicació cientíﬁca amb una importància cabdal no
solament per motivar els estudiants a triar carreres cientíﬁques sinó també per formar
una ciutadania amb una mirada cientíﬁca.

Comunicació cientíﬁca inclusiva
Objectiu 06:

Dissenyar les activitats de comunicació de manera totalment inclusiva, tenint en
compte, entre d’altres, la perspectiva de gènere, la inclusió de col·lectius en risc
d’exclusió i de persones que no han tingut accés a les activitats de comunicació
cientíﬁca.
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Diàleg entre ciència i societat
Objectiu 07:

Aconseguir una relació oberta entre ciència i societat, afavorint el diàleg entre diferents
col·lectius per, entre d’altres, empoderar la ciutadania en la presa de decisions sobre
temes amb base cientíﬁca, per conèixer les seves inquietuds, neguits i dubtes, i per
situar la ciència al centre del debat públic.

Cap a la comunitat investigadora
Comunicació de la comunitat investigadora
Objectiu 08:

Oferir eines a la comunitat cientíﬁca per contribuir a la seva formació en comunicació,
no solament com a retorn social, sinó també com una habilitat que té un impacte sobre
les seves aptituds i sobre la seva recerca.

Cap a la comunitat comunicadora
Comunicació cientíﬁca professional i avaluada
Objectiu 09:

Seguir apostant per una comunicació cientíﬁca professional i reforçar estratègies de
comunicació cientíﬁca basades en l’evidència, potenciant l’ús de diferents eines
d’avaluació de les activitats.

Cap a l’Administració
Ciència i política
Objectiu 10:

Estrènyer els llaços entre ciència i política, afavorint el diàleg entre els actors principals i
impulsant la formació i l’assessorament en ciència tant de polítics com de treballadors
públics.

Ajuntament cientíﬁc
Objectiu 11:

Crear els òrgans necessaris per aconseguir una estratègia conjunta d’«Ajuntament
cientíﬁc» sense ambigüitats ni incongruències.
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Relació entre els objectius i els indicadors

17

Pla estratègic de comunicació cientíﬁca de L’Hospitalet de Llobregat

18

Objectius i accions
Objectiu 01: Directrius i col·laboracions
Objectiu 01:

Per una banda, establir un programa municipal que ofereixi unes directrius que
serveixin de guia per als serveis i equipaments de l’Ajuntament que participen en la
comunicació cientíﬁca i de suggeriment per a les entitats externes i, de l’altra, estimular
la col·laboració i la coordinació entre tots ells.

Consideracions
Des de l’Ajuntament s’establirà un programa municipal (que podria anomenar-se LHCiència) que
inclourà les directrius per als serveis i equipaments de l’Ajuntament i que servirà de suggeriment per a
les entitats externes col·laboradores. Aquest Pla estratègic serveix de punt de partida per a aquest
programa i mostra la voluntat de l’Ajuntament d’avançar en aquest sentit.
Des del programa es reforçaran i s’establiran col·laboracions tant entre serveis i equipaments de
l’Ajuntament com entre ells i entitats externes vinculades a la ciència i a la comunicació cientíﬁca per
dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius.
Es recomana que el programa municipal es trobi adscrit a una àrea o un servei concret per permetre la
coordinació centralitzada de totes les activitats de comunicació cientíﬁca del consistori.
Aquest programa hauria de comptar amb un pressupost adequat per poder assegurar les accions
necessàries per acomplir els objectius del Pla estratègic (vegeu l’apartat «Dotació econòmica»).
També s’adscriuria dins el programa municipal l’òrgan consultiu sobre comunicació cientíﬁca que es
descriu més endavant (vegeu l’objectiu 11).

Accions prioritàries
A més de les accions que ja es duen a terme, es proposa:

Repositori d’entitats col·laboradores
Crear un repositori d’entitats que reculli la informació essencial sobre cadascuna d’elles, amb l’objectiu de
visibilitzar-les internament i facilitar la cerca d’informació. La inclusió d’una entitat en aquest repositori
podria dependre de l’òrgan consultiu (vegeu l’objectiu 11) o, si fos necessari, de la votació dels membres
del repositori (mitjançant una fórmula encara pendent de deﬁnir).
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: centralitzar la informació facilitarà la cerca de les diferents entitats, així com la seva
coordinació.
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Altres possibles accions
A part de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Jornada LHCiència
Organitzar una trobada de totes les entitats que s’encarreguen de comunicar i divulgar ciència a la ciutat.
Hi hauria sessions destinades a:
●
●
●

Conèixer la feina que fa cadascuna.
Generar idees, iniciar la cocreació de projectes, etc.
Detectar possibles col·laboracions.

A més, cada any es podria convidar una entitat de pes de la ciutat no relacionada amb la ciència per
conèixer-la millor i explorar possibles sinergies.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: afavorir la col·laboració de les entitats de la ciutat i coordinar-les de manera que es
garanteixi que proposaran un conjunt d’accions variades, tant pel que fa a temàtiques com a
formats.

Canal de comunicació interna
Crear un canal de comunicació associat al programa que reculli les activitats que es fan sobre ciència a la
ciutat. També podria contenir anuncis de convocatòries i sol·licituds de col·laboració. Podria ser un
butlletí intern dirigit a les altres entitats.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: facilitar l’accés a la informació sobre les accions divulgatives que duen a terme altres
entitats de la ciutat.

Acceleradora de projectes
Crear una acceleradora de projectes de divulgació cientíﬁca per assessorar possibles col·laboracions.
Podria servir també com a òrgan de consulta i cerca d’entitats per col·laborar, tant de manera passiva
com activa. Dependria del programa LHCiència o de l’òrgan consultiu.
Despesa: alta.
Beneﬁcis: potenciar la col·laboració entre les entitats i la creació de projectes innovadors.

«Tapes» de comunicació
Preparar trobades entre organitzadors amb la gastronomia com a teló de fons i un convidat o convidada
de renom en el seu camp. Inspirat en el format dels Trinxats.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: afavorir la col·laboració en un ambient distès i difondre les trobades.
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Objectiu 02: La ciència de la ciutat i de la ciutadania
Objectiu 02:

Mostrar la ciència que es fa a la ciutat, tant a través de la divulgació dels treballs
cientíﬁcs dels centres de recerca, hospitals i universitats de la ciutat, com mitjançant el
reconeixement de les persones, col·lectius i professions que giren al voltant de la
ciència.

Consideracions
Des de l’Ajuntament es vol potenciar la comunicació de la ciència que es fa a L’Hospitalet centrant-se en
la recerca cientíﬁca, però també en totes aquelles persones que, sense fer recerca, també són
cientíﬁques.
Aquesta difusió de la ciència de L’Hospitalet s’enfocarà principalment cap a la seva ciutadania, però no es
renuncia a projectar-la cap a l’exterior a través de la seva difusió o l’organització d’esdeveniments
especíﬁcs. En aquest sentit, el Pla recomana reforçar la imatge de la ciutat com a organitzadora
d’activitats de comunicació cientíﬁca, aproﬁtant la trajectòria reconeguda de Pessics de ciència.
Un dels missatges més potents per reforçar aquesta visió de la ciència és «tothom neix i és una persona
cientíﬁca». I, de fet, a més, moltes persones treballen o tenen aﬁcions relacionades íntimament amb la
ciència. Per emfatitzar aquest fet es recomana crear un repositori LHCiència inspirat en LHEscriu.
Com s’extreia del projecte europeu PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged
in Science), les polítiques que promouen la cultura cientíﬁca «tenen, han tingut o tindran un paper
important a la ciutat tant pel que fa al seu desenvolupament econòmic com a la seva visibilitat. Els
centres de ciència, els museus i els esdeveniments cientíﬁcs són percebuts per la ciutadania com a
símbols importants de la ciutat, especialment en el context d’una ‘ciutat amb cultura cientíﬁca’».18 En
aquest sentit, es recomana la creació de, com a mínim, un equipament de comunicació cientíﬁca.
Aquests equipaments són peces fonamentals d’altres plans estratègics com els de la Xina,19 el Regne
Unit, Austràlia o l’Índia.20 Evidentment, la naturalesa de l’equipament no pot ser equivalent al de tot un
país com la Xina, però sí que pot ser proporcional, per exemple, a la seva població.
Per contribuir a la difusió de les activitats i dels missatges es faran servir canals de difusió clàssics, així
com canals virtuals (com les xarxes socials). D’aquesta manera, es proposa la creació d’usuaris concrets
(per exemple @LHCiència) per aglutinar la difusió i la interacció amb les persones interessades.
Tanmateix, es recomana que la difusió virtual no es limiti a aquests usuaris concrets i que es dugui a
terme també per altres canals més majoritaris per possibilitar que els missatges i les activitats arribin al
públic que no està interessat prèviament per la ciència. Aquestes accions virtuals haurien de formar part
d’un pla de comunicació clar i concret, així com d’una dotació econòmica que permeti nodrir les xarxes
socials de contingut i interacció.

18

(Revuelta, 2014)
(Ren, 2019)
20
(Bultitude et al., 2010)
19
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Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Repositori LHCiència
Crear un repositori en el qual podrem trobar totes les persones que es dediquen a la ciència i a la seva
comunicació (que, com s’ha indicat a la introducció, no es limita a les persones que fan recerca) de
manera ordenada i classiﬁcada. El repositori, a més de servir per construir un sentiment de pertinença i
orgull, pot ser útil també com a base de dades per establir relacions i col·laboracions (per exemple, per a
periodistes o docents que busquen persones expertes o referents d’un tema).
Aquest repositori pot derivar en una «Comunitat LHCiència» que es pot anar ampliant i cuidant
mitjançant diferents accions especíﬁques, sempre sense oblidar les persones de fora de la comunitat.
Com en el cas d’LHEscriu, caldria una persona responsable del repositori. A més, s’haurien d’establir
clarament els criteris per acceptar una persona al repositori LHCiència. La responsabilitat d’acceptar o no
una persona segons els criteris establerts podria recaure en la persona responsable, tot i que seria
recomanable que fos l’òrgan consultiu (vegeu l’objectiu 11) el que vetllés pel contingut d’aquest repositori.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: generar un sentiment de pertinença, crear una agenda de contactes, obtenir un
reconeixement…

Estratègia de comunicació
Deﬁnir una estratègia de comunicació global per al programa LHCiència, aproﬁtant els recursos ja
existents a la ciutat i creant-ne de nous. L’estratègia ha de contenir un apartat de màrqueting digital, així
com deﬁnir una identitat gràﬁca pròpia o bé que s’integri amb les línies de cultura de la ciutat.
Es recomana crear perﬁls digitals propis per al programa (per exemple, @LHCiència a Twitter), però,
especialment, seria convenient que altres perﬁls de l’Ajuntament ja establerts (tradicionals i no
tradicionals) fessin un esforç a l'hora de promocionar els continguts del programa de ciència i els seus
perﬁls. En la mateixa línia, es podria crear un web especíﬁc de ciència i comunicació cientíﬁca de
l’Ajuntament on s’aglutinésr tota la informació i les convocatòries.
L’estratègia ha de preveure la projecció internacional de la ciència que es fa a la ciutat, creant aliances i
ponts amb equipaments similars (nacionals i internacionals) i duent a terme accions especíﬁques
d’internacionalització.
Despesa: mitjana-alta.
Beneﬁcis: donar a conèixer el programa i servir d’altaveu de totes les entitats que organitzen
activitats de comunicació cientíﬁca a la ciutat.
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Equipament LHCiència
Posar en marxa un equipament que esdevingui una referència en la divulgació de la ciència.
L’equipament, idealment multifuncional, podria tenir espais dedicats a exposicions temporals, trobades,
diàlegs, conferències, tallers, etc.
A més de coordinar les accions dutes a terme a l’espai, l’equipament també podria allotjar l’«Oﬁcina
LHCiència», l’òrgan encarregat de desplegar el programa LHCiència, així com coordinar i assessorar les
diferents entitats de la ciutat que divulguen ciència.
Es recomana que l’equipament estigui situat en un lloc concorregut per facilitar-hi l’accés o que es trobi
integrat dins d’altres equipaments culturals (Districte Cultural o Cosme Toda, per la proximitat amb la
Biblioteca Central Tecla Sala).
Despesa: molt alta.
Beneﬁcis: el fet de disposar d’un punt de trobada físic de la divulgació cientíﬁca a la ciutat
ajudarà a visibilitzar la ciència com a part de la ciutat i contribuirà a la creació i el manteniment
de la Comunitat LHCiència.

Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Espai als mitjans de comunicació de L'Hospitalet (tradicionals i no tradicionals)
Disposar d’un espai en els mitjans de comunicació amb l’objectiu que, per una banda, funcionés com a
altaveu de la recerca i les accions de divulgació que es fan a la ciutat i, per l’altra, exposés, des d’un punt
de vista divulgatiu (no solament informatiu), les notícies més rellevants de l’actualitat cientíﬁca mundial,
així com diversos temes cientíﬁcs. Es pot establir una secció, per exemple, al Diari de L’Hospitalet.
Es recomanaria crear espais diferents segons el públic objectiu, és a dir, no adreçar-se sempre a un públic
general. Per exemple, en el cas que hi hagi un programa enfocat a la població jove, s’hi podria programar
una secció.
També seria molt adient que els materials audiovisuals generats després es poguessin difondre en
formats «menys tradicionals» però molt connectats amb la divulgació de la ciència, com ara els podcasts,
els vídeos de YouTube, o la comunicació en xarxes socials.
Despesa: alta.
Beneﬁcis: reconèixer des dels mitjans de comunicació de la ciutat la feina que fan els seus
ciutadans cientíﬁcs.

Seus de l’equipament de comunicació cientíﬁca
Crear satèl·lits més reduïts que s’instal·larien en equipaments de cada barri, per exemple, per apropar
encara més la ciència a la ciutadania. Aquestes seus es podrien, ﬁns i tot, especialitzar en continguts,
dinàmiques, etc. Es podrien ubicar a les biblioteques i centres culturals de cada barri o també podrien ser
itinerants (com els punts verds).
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: apropar la ciència a la ciutadania.
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Objectiu 03: Societat motivada cientíﬁcament
Objectiu 03:

Integrar la ciència com a tret cultural a la ciutat per aconseguir una societat motivada
cientíﬁcament, que apreciï l’esforç cientíﬁc, que reconegui la seva rellevància i que torni
a situar-la com a referent per entendre el nostre entorn.

Consideracions
Com s’ha exposat a la introducció, la ciència és cultura. Com a tal, s’ha d’integrar a les produccions i
esdeveniments culturals de la ciutat (incloent-hi les diferents festes). Aquesta integració també suposa
que la ciència ha de tenir presència al Districte Cultural de la ciutat. També implica interaccionar amb
altres manifestacions culturals (música, poesia, art urbà, etc.) i reforçar vincles i accions conjuntes com les
que ja es duen a terme (n’és un exemple el festival Ciència a escena!).
L’objectiu 3 també posa l’èmfasi en la motivació per la ciència. En aquest sentit, el Pla demanarà que les
activitats relacionades amb la ciència no es limitin a la transmissió del coneixement cientíﬁc sinó que
tinguin en compte, des de la seva conceptualització, la presentació de la ciència com a activitat humana
atractiva, rellevant, accessible i útil per a totes les persones. Aquesta transició del coneixement cientíﬁc
cap a la cultura cientíﬁca també es recull en altres plans21 consultats22 i, ﬁns i tot, hi ha autors que
aﬁrmen que compartir exclusivament dades i fets cientíﬁcs, sense més incentius o sense reﬂexionar
sobre com funciona la ciència, no comporta un canvi d’actitud o de suport a les polítiques cientíﬁques.23
Per això, més que centrar-se en el coneixement concret, es recomana posar l’èmfasi en la imatge de la
ciència, les persones cientíﬁques i el seu mètode, així com en el plaer i l’estètica que proporciona la
mirada cientíﬁca. La ciència ens proporciona un sentiment de meravella no solament revelant com
funciona el món, sinó també permetent-nos comprendre aquest funcionament24 (i que aquest
funcionament és independent de la creença de qui observa). Aquest canvi de missatge principal
coincideix amb els resultats de l’enquesta «Cap a on volem anar».
L’objectiu també pretén retornar la ciència a la seva rellevància social, recuperant la seva posició com a
referent per comprendre el món i la seva capacitat d’inﬂuir en les persones.25 Per fer-ho, s’ha de
reconstruir la conﬁança de la ciutadania en la ciència, difonent clarament el seu funcionament i la seva
importància.

21

(Commonwealth of Australia, 2010)
(Bultitude et al., 2010)
23
(Besley et al., 2017)
24
(Fischhoff, 2013)
25
(Spicer, 2017)
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Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Integració de la ciència en els esdeveniments i festes de la ciutat
Assegurar que la ciència gaudeix d’un espai signiﬁcatiu en els esdeveniments rellevants de la ciutat, com
ara les festes, les ﬁres, la cultura o l’esport. D’aquesta manera es garanteix que el programa arribi més
enllà de la ciutadania que ja mostra interès per la ciència.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: arribar a nous públics.

Accions pop-up
Crear accions de comunicació cientíﬁca que la gent es trobi a diferents punts de la ciutat sense
esperar-s’ho. Per exemple: investigadors i investigadores o divulgadors i divulgadores als transports
públics, mercats, etc.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: apropar la ciència a la ciutadania.

Enquestes LHCiència
Fer enquestes sobre la percepció de la ciència, sobre el pensament cientíﬁc i sobre la comunicació de la
ciència a la ciutadania. També es podria preguntar sobre el seu coneixement dels serveis, equipaments i
entitats que participen en la ciència i la comunicació cientíﬁca. Aquesta activitat també serviria per
obtenir dades per avaluar el programa LHCiència.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: coneixement i avaluació.

Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Contacte amb ﬁgures destacades de la ciutat
Contactar amb líders comunitaris, empresaris i polítics per construir un clima de suport a la ciència.
Aquests contactes podrien tenir com a objectiu generar col·laboracions, patrocinis o campanyes de
promoció (com, per exemple, la vinculació que té en Berto Romero amb el Banc de Sang i Teixits).
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: augment de la visibilitat d’activitats, entitats o projectes, alhora que es posa de
manifest el suport a la ciència de ciutadans i entitats destacats de la ciutat.
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Ciència als carrers
Fer present la ciència als carrers de la ciutat, duent a terme intervencions artístiques (per exemple: art
urbà), de senyalització (visibilitzant els espais que fan o contenen ciència) i divulgatives en espais
assenyalats de la ciutat (com ara places o l’exterior d’ediﬁcis signiﬁcatius).
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: contribuir a mostrar L'Hospitalet com una ciutat de ciència, arribar a nous públics que,
a priori, no estan interessats en la ciència.

Premis de reconeixement a la ciència
Atorgar premis de reconeixement al treball de persones de L’Hospitalet en ciència.
Despesa: de baixa a alta.
Beneﬁcis: difusió i reconeixement.
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Objectiu 04: Pensament cientíﬁc
Objectiu 04:

Organitzar i col·laborar en activitats i projectes que difonguin el pensament i el procés
del descobriment cientíﬁc com a eina de progrés i d’interpretació del món i com una
activitat humana oberta i sempre viva, associada a un pensament crític i escèptic que
ofereix eines també per combatre la desinformació.

Consideracions
Aquest objectiu se centra en la difusió de la manera de mirar el món que representa la ciència. Per tant,
com en el cas anterior, les activitats de comunicació cientíﬁca s’haurien de conceptualitzar no solament
pensant en el coneixement cientíﬁc que, potser, es vol transmetre, sinó, sobretot, en com es transmetrà
aquesta manera d’interpretar el que ens envolta.
Pel funcionament de la ciència, en què s’espera que cada pregunta generi noves preguntes, també es
recomana potenciar el missatge que la ciència és viva: sempre es fan nous descobriments o se’n matisen
d’antics. Richard Dawkins defensa que la ciència és acumulativa i que nosaltres seríem capaços d’explicar
el món a grans pensadors antics (Aristòtil, Hipàtia...) i deixar-los bocabadats. Mai no s’arriba tard a la
ciència.
La ciència, a més, en ser una activitat social, prova de trobar solucions als problemes actuals. És
important transmetre el missatge que la ciència s’ocupa dels problemes que ens afecten com a individus
i com a societat. A més, com a individus, entendre la ciència, els seus arguments i poder valorar els seus
resultats, ens permet prendre decisions informades sobre qüestions molt importants.26
El pensament cientíﬁc es troba íntimament relacionat amb el pensament escèptic i amb la necessitat de
consultar fonts ﬁables. Aquestes habilitats són cada cop més importants en la societat actual, en què
l’excés d’informació fa que les mentides s’escampin sense control.

Possibles accions
Aquest objectiu es considera el més transversal de tots i s’hauria de tenir en compte a l’hora de dissenyar
qualsevol activitat de comunicació cientíﬁca.
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Objectiu 05: Educació formal
Objectiu 05:

Establir línies d’activitats, projectes i formacions que incideixin en l’educació formal en
ciència com una forma de comunicació cientíﬁca amb una importància cabdal no
solament per motivar els estudiants a triar carreres cientíﬁques sinó també per formar
una ciutadania amb una mirada cientíﬁca.

Consideracions
Aquest objectiu es basa en el reconeixement dels docents de totes les etapes que ensenyen continguts i
pensaments cientíﬁcs com a comunicadors de la ciència. De fet, es tracta dels comunicadors que tenen
una audiència més nombrosa i més «ﬁdel».
La seva inﬂuència sobre la visió que la majoria de la ciutadania té sobre la ciència i sobre els
coneixements cientíﬁcs és innegable. Alguns ciutadans no tornen a tenir contacte amb la ciència més
enllà del que han tingut a les classes «de ciència» de l’educació obligatòria.
El Pla pretén contribuir, dins les seves competències, a oferir suport als docents de les diferents etapes
mitjançant tallers, formacions, trobades, activitats i projectes per tal que puguin desenvolupar la seva
transmissió del pensament cientíﬁc.
El Pla també té previst fer un recull de les diferents iniciatives originals que docents, equips directius i
centres estan duent a terme relacionats amb l’ensenyament de les ciències.
Diferents estudis mostren que l’interès de l’alumnat envers la ciència i les classes de ciència (que, en
alguns casos, es diferencien27) disminueix a mesura que avancen en la seva educació formal.28 Aquesta
disminució sembla que es va produint durant l’Educació Primària i s’accentua durant la Secundària. Per
aquest motiu, es considera primordial dur a terme accions per ajudar el professorat de Primària a
difondre la mirada cientíﬁca. En aquesta línia, l’Ajuntament ja està organitzant tallers amb l’FCRi adreçats
al professorat d’aquest nivell educatiu.
A part de l’objectiu principal, motivar cientíﬁcament el jovent, el Pla també pretén provar d’incrementar
el reclutament d’estudiants cap a carreres cientíﬁques29 (el que, de vegades, s’anomena vocacions
STEAM). En aquest sentit, l’Ajuntament ja està col·laborant, per exemple, amb iniciatives com Inspira
STEAM.
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(Zubrzycki, 2016)
(Vázquez i Manassero, 2008), (Osborne, 2008), (Marbà-Tallada i Márquez Bargalló, 2010), (Quinn i Lyons,
2011), (Verde Romera et al., 2013)
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(Bultitude et al., 2010), (Commonwealth of Australia, 2010)
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Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Formació al professorat
Fer sessions de formació enfocades al professorat amb l’objectiu de canviar la visió de la ciència que la
majoria tenen i de millorar les seves capacitats a l’hora d’ensenyar ciències. Es considera prioritari
adreçar-se al professorat de Primària.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: millorar la imatge i el gaudi de les assignatures cientíﬁques i de la imatge de la ciència
en general entre l’alumnat de la ciutat; estimular vocacions cientíﬁques.

Promoció de la creació d’iniciatives de comunicació cientíﬁca entre l’alumnat
Crear campanyes de comunicació cientíﬁca té diverses implicacions molt beneﬁcioses per a l’alumnat:
●
●

Per poder comunicar ciència és necessari comprendre-la. A més, exigeix un exercici de recerca
sobre el tema que pot anar més enllà del tema escollit per comunicar.
Els projectes de comunicació cientíﬁca són interdisciplinaris, combinen diferents formats i tenen
la possibilitat d’explorar diferents narratives.

En aquesta línia, i amb l’objectiu de motivar la participació de l’alumnat, es podria crear un concurs,
emmarcat dins d’un esdeveniment de ciutat, com ara el Parc de la Ciència o d’altres no estrictament
cientíﬁcs.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: apropar a l’alumnat projectes de recerca cientíﬁca de la ciutat des d’un altre punt de
vista, duent a terme un projecte interdisciplinari; i apropar la comunitat cientíﬁca i l’escolar
generant sinergies.

Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Consells escolars sobre ciència i comunicació cientíﬁca
Crear consells d’alumnes de la ciutat (Primària i Secundària) que ofereixin la seva opinió sobre la ciència i
la comunicació cientíﬁca de la ciutat, així com sobre la ciència que estudien. Està inspirat en el consell
d’infants del Museu Blau.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: donar veu a l’alumnat.

Interacció amb professionals STEAM
Organitzar trobades de l’alumnat de diversos centres amb professionals STEAM (tenint sempre en
compte l’equilibri de gènere). Un cop l’any, la presència de la ﬁra YOMO a la Farga ja possibilita aquest
contacte.
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Es planteja crear activitats addicionals, com ara la visita a les aules per part de professionals STEAM,
l'organització d’un congrés amb professionals STEAM, professorat i alumnat, o possibles col·laboracions
en projectes. També es recomana dissenyar activitats adreçades especíﬁcament a nenes de diverses
edats educatives amb l’objectiu de redreçar el dèﬁcit de vocacions femenines en aquest sector.
Despesa: mitjana-alta.
Beneﬁcis: apropar les professions STEAM a l’alumnat de la ciutat i aconseguir augmentar les
vocacions femenines en aquest camp.

Contacte entre persones i entitats LHCiència i els estudiants
Organitzar trobades o possibles projectes connectant els centres educatius de la ciutat amb persones i
entitats relacionades amb la ciència.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: apropar altres punts de vista de la ciència a l’alumnat de la ciutat.

Cocreació de projectes i recursos educatius
Crear un recull de recursos o algun projecte educatiu a partir de jornades de creativitat amb professorat,
alumnat, comunicadors i comunicadores cientíﬁcs, i investigadors i investigadores.
Despesa: de baixa a alta.
Beneﬁcis: disposar de materials educatius propis i gaudir d’un projecte educatiu engrescador.

Ciència reivindicativa des de l’institut
Recollir inquietuds de l’alumnat i el seu entorn sobre el barri i buscar com estudiar-les cientíﬁcament.
Acte ﬁnal on l’alumnat demana a l’Administració canvis concrets. El projecte està inspirat en l’experiència
de l’Institut de Bellvitge i Beepath, i està relacionat amb la ciència ciutadana i l’Aprenentatge Servei.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: empoderar l’alumnat en ciència ciutadana i mostrar la ciència com una disciplina
atenta a les demandes socials.
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Objectiu 06: Comunicació cientíﬁca inclusiva
Objectiu 06:

Dissenyar les activitats de comunicació de manera totalment inclusiva, tenint en
compte, entre d’altres, la perspectiva de gènere, la inclusió de col·lectius en risc
d’exclusió i de persones que no han tingut accés a les activitats de comunicació
cientíﬁca.

Consideracions
Aquest objectiu pretén assegurar que les activitats de comunicació cientíﬁca arriben a tota la ciutadania,
parant especial atenció a aquells col·lectius que no n’han pogut gaudir anteriorment o que no hi tenen
interès.30 En aquest sentit, s’haurien de dissenyar estratègies concretes per arribar a diferents col·lectius
com, per exemple, fer activitats especíﬁques adaptant el missatge, els idiomes o la localització.
A més, el Pla exigirà tenir en compte la perspectiva de gènere (incloent-hi els gèneres no binaris) durant
totes les fases de l’organització i l’execució de les activitats de comunicació cientíﬁca. Aquesta
perspectiva s’ha de tenir en compte tant pel que fa al públic com a les persones que duran a terme les
activitats (investigadores, comunicadores, etc.).
Una altra possibilitat per augmentar la diversitat del públic i intentar arribar a tantes persones com sigui
possible és combinar formats i canals. Ja sigui per a la diversitat del públic o per a la diversitat de formats
i dinàmiques de les activitats, els indicadors corresponents seran molt útils per tenir en compte les
diferents possibilitats o, directament, com a eina de creativitat (vegeu l’apartat corresponent).

Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Formacions en perspectiva de gènere
Impartir formacions i tallers dirigits a la comunitat cientíﬁca (tant en investigació com en comunicació).
Es pretén inﬂuir positivament en el llenguatge emprat, així com en el tipus d’activitats programades i el
públic al qual van dirigides.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: garantir una comunicació cientíﬁca inclusiva en qüestions de gènere a la ciutat.

Activitats adreçades a públics especíﬁcs
Garantir l’organització d’activitats amb temàtiques relacionades amb qüestions de gènere i ciència o
dirigides a públics especíﬁcs, com ara les dones o col·lectius LGTBIQ+.
Despesa: mitjana-baixa.
Beneﬁcis: contribuir a la sensibilització en qüestions de gènere de la ciutadania i incloure
col·lectius sovint desatesos en la comunicació cientíﬁca de la ciutat.
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Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Activitats amb temàtiques especíﬁques
Organitzar activitats amb temàtiques referents a col·lectius que històricament no han estat al centre de
la comunicació cientíﬁca, com ara les dones cientíﬁques, els col·lectius LGTBIQ+ o racialitzats.
Despesa: mitjana-baixa.
Beneﬁcis: visibilitzar aquests col·lectius per reforçar el missatge que tothom pot ser una persona
cientíﬁca, contribuir efectivament a la societat i ser reconeguda.

Activitats als barris
Assegurar l’organització d’activitats (pròpies, o no) on participin entitats arrelades als diferents barris de
la ciutat, amb especial atenció a les dedicades a col·lectius desafavorits.
Adaptar les activitats a les especiﬁcitats d’aquests col·lectius (com, per exemple, l’idioma).
Despesa: mitjana-alta.
Beneﬁcis: fer arribar la ciència a col·lectius desafavorits i a públics que, a priori, no estan
interessats en la ciència.

Accions de ciència a demanda
Recollir les inquietuds i dubtes de les persones dels barris a través, per exemple, de les seus de
l’equipament de comunicació cientíﬁca (vegeu l’objectiu 2), i organitzar activitats per donar-los respostes.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: apropar la ciència a la ciutadania.
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Objectiu 07: Diàleg entre ciència i societat
Objectiu 07:

Aconseguir una relació oberta entre ciència i societat, afavorint el diàleg entre diferents
col·lectius per, entre d’altres, empoderar la ciutadania en la presa de decisions sobre
temes amb base cientíﬁca, per conèixer les seves inquietuds, neguits i dubtes, i per
situar la ciència al centre del debat públic.

Consideracions
Aquest objectiu busca organitzar activitats basades en formats dialèctics de la comunicació cientíﬁca,
més que no pas en la transmissió unidireccional del coneixement. De fet, en general, tot el Pla estratègic
persegueix establir diàlegs multidireccionals entre diferents col·lectius: societat, docents, investigadors i
investigadores, comunicadors i comunicadores, polítics i polítiques, etc.
El diàleg entre societat i investigadors ha de contribuir en ambdues direccions31 (les consideracions de
l’objectiu 8 recullen alguns dels beneﬁcis d’aquesta relació des del punt de vista del col·lectiu
investigador). La societat en surt beneﬁciada en molts aspectes32 com, per exemple, saber que les seves
demandes seran escoltades per la comunitat cientíﬁca i que arribaran ﬁns a l’Administració (mitjançant
el diàleg entre societat, investigadors i investigadores, i polítics i polítiques).
En aquest sentit, s’encoratjarà l’organització de projectes de ciència ciutadana33 organitzats a partir de les
necessitats de la ciutadania i on aquesta desenvolupi un paper rellevant en tots, o en la majoria, dels
passos del procés cientíﬁc (tal com es recullen, per exemple, al web How Science Works).34 El programa
LHCiència pot acompanyar també demandes socials concretes per millorar la ciutat (com la que va
protagonitzar, per exemple, LeeAnn Walters a Flin).35
Aquest diàleg i els missatges sobre la ciència que porta implícits empodera la ciutadania en la presa de
decisions, facilita la participació ciutadana i incrementa la conﬁança de la ciutadania en la ciència i en les
inversions en ciència.36

Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Quo vadis ciència?
Impartir sessions de treball/creativitat entre membres de la comunitat cientíﬁca i membres d’entitats
socials de la ciutat. Els diferents equips decidiran cap a on ha d’avançar la ciència d’un camp en
particular (o en termes generals) a partir de les demandes i inquietuds ciutadanes, tenint en compte les
qüestions ètiques que en són intrínseques.
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Idealment, l’esdeveniment acabaria amb la redacció d’un manifest o declaració conjunta.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: permetre un diàleg d'igual a igual entre la comunitat cientíﬁca i la ciutadania.

Ciència ciutadana
Potenciar la creació de ciència ciutadana a partir de les demandes socials i atraure la presència de
projectes ja existents a Catalunya, vinculant-los amb organismes, entitats, esdeveniments i centres
educatius de la ciutat. L’objectiu seria aconseguir que aquests projectes tinguin una presència
continuada a la ciutat.
Els projectes de ciència ciutadana doten la ciutadania d’eines i capacitats relacionades amb el
pensament cientíﬁc (curiositat, anàlisi, etc.) alhora que li descobreixen la importància de la seva
aportació en les problemàtiques de la ciutat, tenint en compte les seves opinions i realitats. El projecte
Beepath, per exemple, se serveix de la ciutadania per analitzar la mobilitat d’un entorn urbà. La
ciutadania contribueix al disseny de la pregunta cientíﬁca i de l’experiment a dur a terme; recull les
dades, les analitza i, posteriorment, valora els resultats obtinguts i fa propostes de millora.
Despesa: alta.
Beneﬁcis: apropar el funcionament de la ciència a la ciutadania mitjançant una experiència de
primera mà, participant signiﬁcativament en un projecte de recerca. Empoderar la ciutadania en
el camp de la ciència tot descobrint-li les possibilitats de la ciència ciutadana per solucionar
problemàtiques de ciutat.

Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Consell de ciutadans cientíﬁcs
Dur a terme un fòrum participatiu on es recullin suggeriments de la ciutadania i on s’exposin l’estratègia i
les iniciatives cientíﬁques de la ciutat. Fins i tot es podria convidar els participants a prendre decisions
sobre determinades accions de comunicació cientíﬁca a la ciutat, sempre de manera acotada.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: construir un nou canal de comunicació amb la ciutadania per garantir que s’estableix
un diàleg bidireccional dins l’àmbit de la comunicació cientíﬁca.
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Objectiu 08: Comunicació de la comunitat
investigadora
Objectiu 08:

Oferir eines a la comunitat cientíﬁca per contribuir a la seva formació en comunicació,
no solament com a retorn social, sinó també com una habilitat que té un impacte sobre
les seves aptituds i sobre la seva recerca.

Consideracions
La percepció més estesa sobre la comunicació cientíﬁca implica que algun investigador o investigadora
duu a terme una activitat que beneﬁcia el públic que hi assisteix. En aquest sentit, la formació bàsica en
comunicació de la comunitat investigadora es considera una de les eines per millorar la comunicació
amb la societat.37 A més, cada cop es reconeixen més els beneﬁcis i l’impacte que té la comunicació
sobre la comunitat investigadora.38
Així, les accions de comunicació cientíﬁca serveixen per aconseguir beneﬁcis més enllà de l'activitat de
recerca d’altres persones que només es dediquen a la investigació. Es millora la visibilitat i el
reconeixement tant per part dels col·legues de professió com dels polítics o els possibles ﬁnançadors.
Aquesta visibilitat repercuteix directament sobre els cops que se cita un article (mètrica que encara ara
regeix la investigació) i sobre el grup de recerca al qual es pertany.39
Existeix el mite (amb nom propi: «L’efecte Sagan») que diu que la gent que es dedica a la comunicació
després no té prou temps per dedicar-se a la recerca i que, per tant, no pot «seguir-ne el ritme». Aquest
mite és fals i, de fet, hi ha autors que opinen just el contrari, és a dir, que les persones que participen en
activitats de difusió al públic són, en veritat, més actives acadèmicament que la mitjana dels
investigadors i investigadores.40
A més, cal tenir en compte que si s’organitzen activitats que potencien el diàleg, la comunitat
investigadora també n’és beneﬁciària, ja que obté informació sobre les demandes de diferents
audiències tant pel que fa a la comunicació com a la recerca.41 En la ciència ciutadana, per exemple, la
interacció entre investigadors i públic no especialitzat té el potencial d’enriquir els dos col·lectius i la
recerca mateixa.42
Una altra possible línia a explorar seria assessorar els cientíﬁcs i cientíﬁques sobre els beneﬁcis que la
comunicació cientíﬁca té tant per al grup de recerca com per a l’individu: des de beneﬁcis més
vocacionals ﬁns a beneﬁcis de reconeixement per al currículum, visibilitat, ajuts, assoliment dels
objectius de comunicació d’algunes beques i ﬁnançament, etc. D’aquesta manera es pretén captar,
d’una banda,el públic investigador interessat en la comunicació i, de l’altra, el públic més neutre.

37

(European Science Foundation, 2003)
(Bultitude et al., 2010)
39
(Ngumbi, 2020), (Feliú-Mójer, 2015), (Alonso-Flores & Moreno-Castro, 2018), (Pace et al., 2010), (Spicer,
2017)
40
(Parker, 2017)
41
(Shults, 2008), (The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017)
42
(Hecker et al., 2018)
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Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Formacions en comunicació
Oferir cursos de formació en diferents branques de la comunicació:
●
●
●

Audiovisual: amb experiències in situ en equipaments de la ciutat (Televisió d’Hospitalet, Torre
Barrina).
Xarxes socials: aproﬁtant les possibilitats que ofereixen per fer de multiplicadors en comunicació
en ciència.
Llenguatge: evitant tecnicismes i oferint explicacions aptes per a públics no cientíﬁcs d’edats
diferents.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: millorar les capacitats en comunicació de la comunitat cientíﬁca de la ciutat.

Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Participació en projectes de comunicació
Organitzar projectes com els ja existents —Stand-up Science o SLHam— de dones cientíﬁques on, a
causa del seu format, l’investigador o investigadora fa un esforç per allunyar-se del llenguatge cientíﬁc.
Idealment els participants estaran guiats i acompanyats per professionals en comunicació cientíﬁca.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: millorar les capacitats en comunicació de la comunitat cientíﬁca de la ciutat
mitjançant la seva participació en projectes divertits i motivadors. En tractar-se de projectes reals,
a més del vessant formatiu, també serveixen com a vehicles de comunicació per si mateixos.

Congrés internacional de ciència i comunicació
Organitzar congressos (anuals o biennals) sobre temàtiques concretes de ciència i comunicació
cientíﬁca. Per exemple: dones de ciència i de comunicació cientíﬁca. Convidar personalitats destacades
del camp en qüestió. Es podria emmirallar en el congrés Lindau Nobel Laureate Meeting, que cada any
convida més de 50 premis Nobel i més de 500 joves investigadors i investigadores des de fa gairebé 70
anys. Aquest congrés té lloc per tota la ciutat i arriba a una gran part de la seva població.
Despesa: mitjana-alta.
Beneﬁcis: posicionar la ciutat en el mapa internacional de la ciència i la comunicació.
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Objectiu 09: Comunicació cientíﬁca professional i
avaluada
Objectiu 09:

Seguir apostant per una comunicació cientíﬁca professional i reforçar estratègies de
comunicació cientíﬁca basades en l’evidència, potenciant l’ús de diferents eines
d’avaluació de les activitats.

Consideracions
Mitjançant aquest objectiu es vol potenciar la professionalització de la comunicació cientíﬁca; exercida,
coordinada o assessorada per persones que s’hi dediquen professionalment (amb formació o experiència
en el camp) i, òbviament, de forma remunerada.
Aquesta professionalització de la comunicació cientíﬁca va acompanyada també d’una aproximació més
cientíﬁca sobre la mateixa disciplina.43 El programa recomanarà explicitar els objectius de cada activitat
programada i les seves metodologies d’avaluació, per poder analitzar els efectes de cada tipus d’activitat
segons les expectatives inicials.
L’avaluació de les activitats de comunicació cientíﬁca és una de les qüestions obertes de la disciplina,
com es recull en diferents plans analitzats.44 A l’apartat «Elements de seguiment», hi trobareu més
informació.

Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Trobades de la comunitat de L’Hospitalet
Organitzar trobades de la comunitat dedicades a la comunicació cientíﬁca de la ciutat per reﬂexionar
sobre la professió. Podrien incloure sessions de creativitat que serveixin per detectar mancances de la
professió i proposar possibles solucions.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: fer valdre la professió i les persones que s’hi dediquen.

Enquestes LHCiència
Dur a terme enquestes sobre la percepció de la ciència, sobre el pensament cientíﬁc i sobre la
comunicació.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: coneixement i avaluació.

43

(Kingsley, 2017)
(Science and Technology. Republic of South Africa, 2015), (Bultitude et al., 2010), (Commonwealth of
Australia, 2010), (European Science Foundation, 2003)
44
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Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Promoció de la formació i la recerca en l’avaluació de la comunicació cientíﬁca
Organitzar formacions dirigides a la comunitat de comunicadors i comunicadores cientíﬁcs. Comprendre
millor la seva utilitat i les possibilitats de millora que ofereixen servirà per promoure el seu ús posterior en
les activitats programades.
Des del programa es podria elaborar i publicar un informe anual d’indicadors de les activitats dutes a
terme en l’àmbit de la comunicació cientíﬁca a la ciutat. A continuació, es podrien utilitzar les dades
obtingudes per fer (juntament amb la comunitat) propostes de millora tant pel que fa a les activitats
com a la manera d’avaluar-les.
Aquesta línia de recerca podria oferir beques per a investigadors i investigadores en aquest camp que
poguessin, ﬁns i tot, fer el doctorat. En aquest sentit, potser s’haurien d’establir llaços i convenis amb
universitats i crear una mena de càtedra.
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: aplicar un sistema d’avaluació servirà per millorar les activitats programades i fer-les
millors i més atractives per a la ciutadania.

Congressos de comunicació cientíﬁca
Organitzar trobades recurrents entre professionals i empreses dedicades a la comunicació cientíﬁca.
Estudiar la conveniència de fer-les especíﬁques d’algun tema o àmbit de la comunicació que la ciutat
vulgui reforçar. Es podrien convidar referents internacionals de la comunicació cientíﬁca,
emmirallant-nos en Lindau (vegeu l’objectiu 8).
Despesa: mitjana.
Beneﬁcis: situar la ciutat en el mapa de la comunicació i posicionar-la com a referent.

Edició d’una revista especíﬁca sobre comunicació cientíﬁca
Editar una revista (impresa o en línia) sobre comunicació cientíﬁca. Valorar la possibilitat que sigui un
referent cientíﬁc i esdevingui una revista indexada.
Despesa: mitjana.
Beneﬁci: situar la ciutat en el mapa de la comunicació i posicionar-la com a referent.

Programa per captar talent divulgador
Elaborar un programa educatiu (adreçat a l’alumnat de Batxillerat, de cicles formatius o de carreres
universitàries) per promoure la comunicació cientíﬁca. El programa podria aportar formació, deixar
equipaments i material, i oferir assessorament. Es podria organitzar en format repte o concurs.
Despesa: mitjana.
Beneﬁci: potenciar la comunicació entre el jovent i crear planter.

Pla estratègic de comunicació cientíﬁca de L’Hospitalet de Llobregat

38

Objectiu 10: Ciència i política
Objectiu 10:

Estrènyer els llaços entre ciència i política, afavorint el diàleg entre els actors principals i
impulsant la formació i assessorament en ciència tant de polítics com de treballadors
públics.

Consideracions
En les societats modernes, la ciència i la política són dependents l’una de l’altra.45 La seva relació
condiciona el benestar de la societat com, malauradament, estem podent comprovar durant l’epidèmia
de la covid-19. Es tracta de col·lectius que s’han de comunicar correctament i constant. Aquest objectiu
persegueix establir llaços o estrènyer els llaços ja existents entre les persones que fan recerca i les
persones que fan política, amb la intenció que aquesta interacció beneﬁciï els dos col·lectius i la societat
en general.
L’objectiu també incideix en la necessitat d’oferir formació en el pensament i el procés cientíﬁc a polítics i
treballadors públics no solament com a part de la societat (i, per tant, com un dels públics de les accions
de la comunicació cientíﬁca), sinó també perquè entenguin que el funcionament de la ciència va
íntimament lligat a debats oberts, preguntes recurrents i encadenades, i a la incertesa pròpia de la
disciplina,46 i perquè adquireixin coneixement ﬁable sobre qüestions d’actualitat amb base cientíﬁca
sobre les quals tenen poder de decisió.
El repositori LHCiència pot servir de base de dades on trobar persones que puguin assessorar el
consistori en qüestions concretes. En la mateixa línia, l’òrgan consultiu que es descriu a l’objectiu 11
tindria funcions d’assessoria més genèrica respecte a temes de ciència, però, sobretot, de comunicació
cientíﬁca.

Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Formació a polítics/ques i treballadors/es públics/ques
Organització de sessions de treball per millorar la cultura cientíﬁca i estendre el pensament cientíﬁc.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: millorar la formació cientíﬁca del consistori i potenciar un clima de reconeixement per
la ciència.

45
46

(Sokolovska et al., 2019)
(Sokolovska et al., 2019)
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Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Promoció de debats entre partits sobre ciència
Promoure debats públics amb representants de tots els partits polítics en què es tractin especíﬁcament
temes cientíﬁcs, de comunicació i educació cientíﬁca o de les condicions laborals de les persones que
s’hi dediquen.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: potenciar el debat públic sobre ciència i comunicació cientíﬁca.

Ple de la ciència
Dur a terme un ple a l’ajuntament dedicat a la ciència que es fa a la ciutat. Es donaria veu a les persones
que s’hi dediquen en els diferents àmbits: recerca, comunicació i ciutadania. Es recollirien, així, les seves
inquietuds i necessitats.
El ple (o congrés) hauria d’acabar amb un manifest o una declaració d’intencions conjunta sobre millores
a aplicar en ciència a la ciutat.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: fer que les diferents comunitats coneguin millor la realitat de les altres amb l’objectiu
que treballin plegades en millores socials relatives a la ciència.

Avaluació de la ciència a la ciutat
Avaluar per part dels membres de la comunitat cientíﬁca diferents aspectes de l’estat de la recerca a la
ciutat, com ara el nombre de persones que s’hi dediquen, la igualtat de gènere, les condicions laborals, la
qualitat de la recerca, la qualitat de la comunicació cap a la societat, la implicació de l’Ajuntament, etc.
Aquesta avaluació la podria dur a terme l’òrgan consultiu.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: empoderar la comunitat cientíﬁca dins de la política municipal de L'Hospitalet.

Píndoles de formació
Produir píndoles d’autoformació en ciència i pensament cientíﬁc adreçades a treballadors i treballadores
públics. Aquestes píndoles, amb contingut audiovisual, es podrien compartir també per a la població
general.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: millorar la cultura cientíﬁca de l’Administració.
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Objectiu 11: Ajuntament cientíﬁc
Objectiu 11:

Crear els òrgans necessaris per aconseguir una estratègia conjunta d’«Ajuntament
cientíﬁc» sense ambigüitats ni incongruències.

Consideracions
Aquest objectiu s’adreça directament al consistori perquè l’estratègia de comunicació cientíﬁca
s’estengui més enllà dels serveis i equipaments implicats, i abasti tot l’Ajuntament. Quan es comunica
ciència tan important és el que s’explica explícitament com el que es mostra implícitament. Així, si
l’Ajuntament inverteix fermament en ciència (com mostra la seva voluntat de convertir-se en capital
biomèdica o en acollir el Museu d’Història de les Ciències de la Salut), no pot, alhora, dur a terme,
organitzar, inaugurar o donar suport a projectes o activitats que tenen una visió totalment contrària a la
de la ciència o que estenen idees sense cap base cientíﬁca (segons la deﬁnició de la introducció).
Aquestes pràctiques, com a mínim, ambigües (organitzar actes de comunicació cientíﬁca i a la vegada
inaugurar convencions totalment acientíﬁques) s’han produït en anys anteriors.
El Pla estratègic preveu la creació d’un òrgan consultiu on adreçar els dubtes sobre quines activitats,
projectes o comunicacions tenen cabuda dins la comunicació cientíﬁca i a quines seria contraproduent i
incongruent donar suport (vegeu l’apartat corresponent).

Accions prioritàries
A més de les activitats de comunicació cientíﬁca que ja s’organitzen, es proposa:

Oﬁcina LHCiència (òrgan consultiu)
L’òrgan consultiu funcionarà com una oﬁcina tècnica, un grup de persones assessores47 o una mesa per
la ciència (com la de Granada, Ciutat de la Ciència i Innovació).48 Sigui quina sigui la seva naturalesa,
hauria d’estar formada, de manera paritària entre homes i dones (o amb més presència de dones), per
professionals de la comunicació cientíﬁca i investigadors i investigadores de diferents camps cientíﬁcs.
Per la seva importància en la societat i per la seva alineació amb el clúster biomèdic, és recomanable que
aquest òrgan tingui un fort component biomèdic (per poder assessorar en temes sobre la salut,
d’especial rellevància, a més, en el context actual).
Aquest òrgan consultiu estaria adscrit clarament al programa LHCiència i també li donaria suport en les
diferents decisions que s’haguessin de prendre, en l’organització d’esdeveniments, etc. També podria
funcionar com a «acceleradora de projectes» de comunicació cientíﬁca.
Despesa: mitjana-baixa.
Beneﬁcis: empoderar la comunitat cientíﬁca dins de la política municipal de L'Hospitalet.

47
48

(Commonwealth of Australia, 2010)
(Granada. Ciencia e innovación, 2018)
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Altres possibles accions
A part de les accions prioritàries, s’ofereixen les propostes següents:

Anàlisi crítica de les activitats de l’Ajuntament
Analitzar críticament les activitats organitzades per l’Ajuntament (biblioteques, centres cívics…) per tal de
garantir l’excel·lència cientíﬁca i comunicativa i evitar les pseudociències i la desinformació.
Despesa: baixa.
Beneﬁcis: preservar la imatge de L'Hospitalet com a ciutat de ciència; assegurar que no es
promociona cap pseudociència des dels equipaments de l’Ajuntament.
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Seqüència d’implementació
Objectius quantitatius
Derivats dels indicadors
Els objectius quantitatius principals provenen dels indicadors deﬁnits per al Pla:
●

●

●

●

Organització
○ Organitzadors
○ Nombre d’assistents
Públic
○ Edat
○ Gènere
○ Interès per la ciència
○ Públic escolar: nivell educatiu
Objectius i missatges
○ Missatge principal
○ Com es transmet?
○ Com participa el públic en el procés cientíﬁc
Activitat
○ Canal (o format)
○ Durada
○ Abast
○ Dinàmica de l’activitat

A la majoria d’indicadors es mesura la proporció per a cada possible valor de l’indicador d’activitats de
comunicació cientíﬁca que es duen a terme en un període de temps. Així, per exemple, per a l’indicador
«Edat» es mesurarà el percentatge d’activitats adreçades a un públic infantil, adolescent, adult o de gent
gran.
En el cas de l’indicador «Organitzadors» es mesurarà quantes activitats es duen a terme coordinadament
entre diferents serveis i equipaments de la ciutat i en col·laboració amb entitats externes.
En el cas de l’indicador «Nombre d’assistents» es mesurarà l’assistència a les activitats, com a mesura
indirecta de la possible motivació de les propostes.
Per a l’establiment dels valors esperats al cap de cinc anys s’han tingut en compte tant els resultats de
l’enquesta «Cap a on volem anar?» com les consideracions recollides de diferents fonts.

Derivats dels objectius
A part dels objectius quantitatius derivats dels indicadors (vegeu l’apartat següent), es poden establir
altres objectius quantitatius derivats directament dels objectius estratègics com, per exemple:
●
●
●
●

Nombre de trobades entre equipaments
Nombre de trobades amb col·laboradors externs
Nombre d'equipaments, serveis o entitats externes col·laboradores
Dades de participació
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Nombre d'activitats educatives
Nombre d'alumnes de LH que posen com a opció a les PAU alguna carrera cientíﬁca (ponderat
per la posició de la tria)
Nombre d'activitats participatives
Nombre d'interaccions en les activitats
Nombre d'intervencions recollides
Nombre d'activitats de formació a cientíﬁcs i cientíﬁques
Nombre d'assistents a les formacions a cientíﬁcs i cientíﬁques
Nombre de professionals de la comunicació implicats
Nombre de trobades entre cientíﬁcs i cientíﬁques i polítics i polítiques
Nombre de formacions a polítics i polítiques
Nombre de formacions a treballadors i treballadores públics
Nombre d'assistents a les formacions a polítics i polítiques
Nombre d'assistents a les formacions a treballadors i treballadores públics
Nombre d'intervencions i consultes a l'òrgan consultiu
Nombre d'accions de l'òrgan consultiu

Els valors esperats de cadascun d’aquests objectius quantitatius s’establiran en funció de les accions
concretes triades per assolir els objectius estratègics. La determinació dels valors esperats al cap de cinc
anys serà deﬁnida pel servei encarregat o per la persona responsable del programa municipal LHCiència.
L’òrgan consultiu (si s’ha constituït) també pot contribuir-hi.

Valors esperats al cap de cinc anys
A l’annex 3 es pot trobar la proposta d’evolució temporal dels objectius quantitatius.

Organitzadors
L’objectiu, al cap de cinc anys, és que un 40% de les activitats s’organitzin coordinadament des de més
d’un servei o equipament o servei de l’Ajuntament i que la meitat de les activitats s’organitzin en
col·laboració amb entitats externes.
Organitzadors

Actualment

Futur

Un organitzador intern

76%

60%

Més d'un organitzador intern

24%

40%

Organitzadors

Actualment

Futur

Amb entitats externes

39%

50%

Sense entitats externes

61%

50%

Activitats educatives i públic escolar
Un objectiu prioritari és augmentar la proporció d’activitats adreçades a l’alumnat o bé al professorat ﬁns
al 30% (actualment és aproximadament del 21%).
D’aquestes activitats, es volen potenciar aquelles que estan adreçades a l’alumnat de Primària,
Secundària i Batxillerat i, sobretot, al professorat de Primària.
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Els percentatges de la taula no sumen 100%, perquè una mateixa activitat pot adreçar-se a diferents
nivells educatius.
Públic escolar (alumnat)

Actualment

Futur

Alumnat d'Infantil

16%

5%

Alumnat de Primària

26%

40%

Alumnat de Secundària

58%

40%

Alumnat de Batxillerat

53%

40%

Alumnat d'FP

11%

10%

Alumnat universitari

16%

5%

Públic escolar (professorat)

Actualment

Futur

Professorat d'Infantil

38%

5%

Professorat de Primària

63%

60%

Professorat de Secundària

75%

40%

Professorat de Batxillerat

38%

40%

Professorat d'FP

13%

15%

Professorat universitari

0%

10%

Públic (edat i gènere)
D’aquí a cinc anys s’intentarà que, de totes les activitats, la meitat es dissenyin per a un públic adult
(actualment és el 87%), per donar més pes a activitats adreçades a un públic infantil i, sobretot,
adolescent.
Edat

Actualment

Futur

Infants

17%

25%

Adolescents

28%

40%

Adults

87%

50%

1%

5%

Gent gran

Respecte al gènere, s’hauran d’incrementar les activitats en què durant el seu disseny es té en compte la
perspectiva de gènere (femení, masculí o no binari).
Gènere
Indiferent

Actualment

Futur

94%

75%

Femení

6%

15%

Masculí

3%

5%

Altres

0%

5%

Pla estratègic de comunicació cientíﬁca de L’Hospitalet de Llobregat

45

Públic (interès per la ciència)
Es potenciaran les activitats adreçades a un públic neutre respecte a la ciència i es recomana dur-ne a
terme algunes dirigides també a un públic anticiència.
Públic (interès per la ciència)

Actualment

Futur

Neutre: no està interessat per la ciència

38%

50%

Positiu: està interessat per la ciència

76%

40%

1%

10%

Negatiu: és anticiència

Contribució del públic a la ciència
Es potenciaran activitats en què el públic no solament rebi informació i s’incideixir en la seva participació
en altres aspectes del procés cientíﬁc.
Els percentatges de la taula no sumen 100%, perquè el públic d’una mateixa activitat pot contribuir-hi de
diferents maneres.
Com hi contribueix el públic
Rebent informació (divulgació clàssica)

Actualment

Futur

96%

75%

Amb l'«entrada» d'idees, necessitats, reﬂexions, etc.

3%

30%

Generant contingut per explicar i difondre la ciència

11%

25%

Generant pressió social per promoure canvis en el seu entorn

2%

25%

Mitjançant accions ciutadanes adreçades a millorar el seu entorn

3%

25%

Amb observacions i recollida de dades

6%

20%

Potenciant o demanant tecnologia

1%

10%

Analitzant els resultats d'estudis cientíﬁcs o emetent conclusions

5%

5%

Emetent idees i hipòtesis

4%

5%

Missatges
El Pla estratègic té com a objectiu ampliar la diversitat de missatges sobre què és la ciència, per trencar
l’hegemonia actual del missatge «La ciència és coneixement», i reforçar altres idees com que la ciència és
una manera de mirar el món, és al teu voltant, és acollidora, és divertida, etc.
Els percentatges de la taula no sumen 100%, perquè una mateixa activitat pot transmetre diferents
missatges.
Missatge principal (La ciència és...)

Actualment

Futur

… una manera de mirar el món.

18%

75%

… al teu voltant.

26%

65%

… coneixement.

87%

65%
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… a L'Hospitalet.

36%

50%

… acollidora.

21%

50%

… divertida.

32%

50%

… progrés.

33%

50%

… viva.

14%

50%

… social.

13%

45%

… solidària.

23%

45%

… bellesa.

15%

40%

… creativa.

23%

40%

… oberta.

7%

25%

10%

25%

… crítica.

0%

20%

… dubte.

0%

10%

… humana.

0%

10%

… neutra.

0%

10%

… transversal.

Transmissió
El Pla estratègic busca un canvi en el mode de transmissió de les activitats, des d’una transmissió
principalment receptiva cap a una major presència d’activitats amb transmissió activa.
Transmissió del coneixement

Actualment

Futur

Receptiva: l'audiència va al missatge

82%

45%

Activa: el missatge va a l'audiència

21%

50%

0%

5%

Passiva

Dinàmica
Es pretén que cada cop una proporció més gran d’activitats siguin participatives, en detriment de la
dinàmica expositiva (majoritària actualment).
Dinàmica
Participativa

Actualment

Futur
11%

50%

Expositiva

84%

25%

Interactiva

30%

15%

3%

10%

Oberta
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Format
El Pla estratègic té com a objectiu diversiﬁcar el format de les activitats de comunicació cientíﬁca.
Format

Actualment

Futur

Virtual (xarxes socials, web, interacció)

30%

30%

Audiovisual i editorial

26%

25%

7%

20%

Jornades i festivals

42%

20%

Exposicions

20%

15%

Xerrades

45%

20%

Arts

Durada
Es busca potenciar activitats recurrents i permanents per sobre d’altres durades, amb la intenció d’oferir
una oferta encara més constant en el temps.
Durada
Recurrent (es va repetint)

Actualment

Futur

43%

45%

8%

30%

49%

15%

Llarga durada (més de 3 mesos)

2%

5%

Temporal (menys de 3 mesos)

2%

5%

Permanent
Puntual

Abast
El Pla pretén potenciar les activitats amb un abast de ciutat o de barri, així com les que també tinguin un
abast virtual. A més, es recomana organitzar alguna activitat amb un abast superior (metropolità,
internacional o estatal).
Abast

Actualment

Futur

Barri

54%

45%

Local (ciutat)

46%

45%

Virtual

4%

40%

Metropolità

7%

15%

Internacional

5%

10%

Puntual

51%

10%

Estatal

0%

5%
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Objectius qualitatius
A part dels objectius quantitatius, es poden establir diferents objectius qualitatius a partir dels objectius
estratègics. L’avaluació d’aquests objectius qualitatius es pot fer mitjançant diferents dinàmiques i
aportacions (vegeu l’apartat «Mètodes d’avaluació»).
Algunes propostes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Millorar la percepció del fet que L’Hospitalet fa ciència.
Millorar la recepció de les activitats de comunicació cientíﬁca.
Millorar la motivació cientíﬁca.
Millorar la consideració de la ciència com un referent entre la ciutadania.
Millorar la diversitat en matèria de gènere tant de les propostes d’activitats com del públic
assistent.
Millorar el pensament cientíﬁc.
Incrementar les demandes ciutadanes en matèria cientíﬁca.
Incrementar la presència de la ciència a la ciutat i als seus mitjans de comunicació.
Fer arribar les activitats de comunicació cientíﬁca a més llocs i a més col·lectius.
Millorar la comunicació cientíﬁca per part de la comunitat investigadora.
Incrementar el reconeixement professional del col·lectiu dedicat a la comunicació cientíﬁca.
Incrementar la presència de la ciència en les intervencions polítiques.
Incrementar la presència de la ciència en els programes polítics.
Disminuir les accions de l’Ajuntament incongruents amb una comunicació cientíﬁca.

Els resultats esperats al cap de cinc anys per als objectius qualitatius s’establiran en funció de les accions
concretes triades per assolir els objectius estratègics. La determinació dels valors esperats al cap de cinc
anys serà deﬁnida pel servei encarregat o per la persona responsable del programa municipal LHCiència.
L’òrgan consultiu (si s’ha constituït) també pot contribuir-hi.

Dotació econòmica
Consideracions
La comunicació cientíﬁca és una activitat estratègica per a molts països49 i, com a tal, demana una
inversió concreta i proporcionada. La Fundació Europea per la Ciència (European Science Foundation)
indica que l’objectiu hauria de ser destinar com a mínim un 1% de la despesa en recerca a activitats de
comunicació i educació cientíﬁca.50

Inversió el 2019
Es va demanar als serveis i equipaments que havien organitzat activitats de comunicació cientíﬁca que
ens fessin arribar la inversió que s’havia executat en aquestes activitats. El valor següent no reﬂecteix les
despeses associades a les hores dedicades pels diferents equips, sinó que es tracta d’una estimació, ja
que alguns valors rebuts eren aproximats:
180.000 € anuals

49
50

(Vasques-Guevara, 2019), (Commonwealth of Australia, 2010), (European Science Foundation, 2003)
(European Science Foundation, 2003)
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D’aquesta despesa, 23.460 € provenen de fons europeus que van ﬁnançar els projectes Erasmus i STEAM
als museus, i una part de la despesa del PECT (Projectes d’especialització i competitivitat territorial) prové
d’altres fons europeus i d’una subvenció de la Diputació.

Pressupost del Pla estratègic
Per tal de poder aplicar el pla estratègic serà necessari un increment en el pressupost, que es podrà
estimar quan es deﬁneixin les accions concretes que es duran a terme per a cada objectiu. Cadascuna de
les propostes d’accions té un cost associat que inﬂuirà, lògicament, de manera directa en l’increment del
pressupost.
Una de les despeses ﬁxes la constituirà la persona o persones encarregades de gestionar el programa
LHCiència. Evidentment, com ﬁns ara, l’organització de les activitats representarà, segurament, el gruix
de la despesa dels anys vinents. De nou, la despesa concreta dependrà de les accions triades (vegeu les
propostes per a cada objectiu) i de les activitats organitzades.

Elements de seguiment
Els indicadors com a eina de treball
Els indicadors deﬁnits en aquest Pla (descrits amb més detall a l’annex 1) serveixen també per fer el
seguiment dels objectius quantitatius del Pla (vegeu l’annex 3, per exemple). D’aquesta manera, es
recomana tenir eines de treball (que poden anar des de formularis interns ﬁns a un repositori en línia
obert per a la societat) que permetin als organitzadors assenyalar quins valors té, per a cada indicador,
l’activitat que estan dissenyant. Així, les respostes dels diferents organitzadors aniran mostrant com
evolucionen les activitats de comunicació cientíﬁca en conjunt.
A més, els indicadors també serveixen per generar idees (vegeu l’annex 4).

Mètodes d’avaluació
L’avaluació de les accions de comunicació cientíﬁca és un tema que encara no està resolt completament.
51
Alguns dels reptes en aquest camp serien:52
●
●
●
●
●
●

51
52

Què s’ha d’avaluar?
Quin cost té?
Com es fa?
Com es poden involucrar les audiències tant a curt com a llarg termini?
Com es poden evitar respostes artiﬁcials?
Com es poden compartir les dades?

(Jensen, 2014), (Jensen, 2015), (Gerber & Jensen, 2020)
(Spicer, 2017)
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La primera consideració important a tenir en compte és si es vol avaluar l’activitat pròpiament dita
(avaluació formativa) o si es vol avaluar l’impacte que ha tingut l’activitat (avaluació sumativa).53 En
aquest darrer cas es fa imprescindible tenir clar per què es fa l’activitat: Per transmetre un coneixement?
Per canviar un comportament? Per inﬂuir sobre una opinió? Els diferents objectius condicionaran
l’avaluació triada.54
Hi ha diferents propostes sobre com avaluar les activitats de comunicació cientíﬁca o el seu impacte.55
Existeixen també algunes solucions tecnològiques.56 Diferents autors57 recullen idees de mètodes
d’avaluació que van més enllà de, per exemple, una enquesta o un qüestionari en línia (que té el risc que
la gent l’ignori):
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Fer servir qüestionaris en directe no solament per al públic, sinó també per als organitzadors, els
conductors, etc.
Oferir un llibre de visites on es recullin les impressions i suggeriments dels visitants.
Crear una «paret de visites», una variant del llibre de visites, on es poden delimitar espais amb
preguntes concretes i deixar llibertat als visitants perquè expressin la seva opinió amb diferents
estils (penjant targetes o papers, dibuixant directament amb retoladors o esprais de graﬁts…)
Fer entrevistes personals tant en el moment de l’activitat com després (si s’han recollit dades de
contacte).
Organitzar grups de treball de persones que han participat en l'activitat, especialment si es
poden fer en un ambient informal (fent un cafè, per exemple).
Elaborar targetes de retorn: targetes dissenyades amb preguntes o textos que convidin a
participar.
Analitzar fotograﬁes o vídeos per avaluar el comportament dels assistents (sobretot en
exposicions).
Analitzar dades obtingudes a partir d’aplicacions mòbils.58
Fer servir les analítiques web per avaluar el comportament dels visitants de pàgines virtuals.
Analitzar la repercussió mediàtica de l’activitat.

Un exemple d’avaluació indirecta de l’impacte d’una activitat de comunicació cientíﬁca el trobaríem amb
la recollida de preguntes que els visitants de l’exposició Enigmes dels orígens podien deixar a cada
mòdul. Un dels objectius de l’exposició era mostrar que la ciència és una empresa oberta (mai no s’arriba
tard a la ciència) i que queden moltes preguntes per respondre. Cada mòdul tenia un panell amb
preguntes obertes emeses per expertes i experts del camp; al costat, les persones visitants hi trobaven
retoladors i targetes buides on podien escriure les seves preguntes. La gran quantitat de preguntes
rebudes és un indicador que aquell objectiu es va assolir. I, a més, les preguntes recollides van servir per
fer una nova activitat de comunicació cientíﬁca, ja que les respostes a les preguntes emeses es van
publicar en una pàgina web.

53

(Spicer, 2017)
(Scottish Health Council, 2013)
55
(Scottish Health Council, 2013), (PLACES Impact Assessment Toolkit, 2014)
56
(Qualia, 2015)
57
(Joubert, 2007), (Scottish Health Council, 2013), (Grand i Sardo, 2017)
58
(Canet, 2012), (OpenSystems UB, 2015), (Qualia, 2015)
54
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Annex 1: Anàlisi d’activitats
Vegeu el document Anàlisi d’activitats.

51

Pla estratègic de comunicació cientíﬁca de L’Hospitalet de Llobregat

Annex 2: Anàlisi de l’enquesta
Vegeu el document Enquesta «Cap a on volem anar?».
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Annex 3: Evolució temporal
dels objectius quantitatius
Organitzadors

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Un organitzador intern

76%

75%

70%

60%

Més d'un organitzador intern

24%

25%

30%

40%

Organitzadors

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Amb entitats externes

39%

40%

45%

50%

Sense entitats externes

61%

60%

55%

50%

Actualment Any 1 Any 3 Any 5
Activitats educatives

Públic escolar (alumnat)

21%

25%

27%

30%

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Alumnat d'Infantil

16%

10%

10%

10%

Alumnat de Primària

26%

30%

35%

40%

Alumnat de Secundària

58%

50%

45%

40%

Alumnat de Batxillerat

53%

50%

45%

40%

Alumnat d'FP

11%

10%

10%

10%

Alumnat universitari

16%

10%

5%

5%

Públic escolar (professorat)

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Professorat d'Infantil

38%

25%

15%

10%

Professorat de Primària

63%

60%

60%

60%

Professorat de Secundària

75%

65%

50%

40%

Professorat de Batxillerat

38%

40%

40%

40%

Professorat d'FP

13%

15%

15%

15%

Professorat universitari

0%

5%

5%

5%
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Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Neutre: no està interessat per la ciència

38%

40%

45%

50%

Positiu: està interessat per la ciència

76%

65%

50%

40%

1%

1%

5%

10%

Negatiu: és anticiència

Edat

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Infants

17%

20%

22%

25%

Adolescents

28%

30%

35%

40%

Adults

87%

75%

60%

50%

1%

2%

5%

5%

Gent gran

Gènere
Indiferent

Actualment Any 1 Any 3 Any 5
94%

90%

80%

75%

Femení

6%

10%

15%

15%

Masculí

3%

3%

5%

5%

Altres

0%

3%

5%

5%

Com hi contribueix el públic
Rebent informació (divulgació clàssica)

Actualment Any 1 Any 3 Any 5
96%

90%

85%

75%

Amb l'«entrada» d'idees, necessitats, reﬂexions, etc.

3%

10%

20%

30%

Generant contingut per explicar i difondre la ciència

11%

15%

20%

25%

Generant pressió social per promoure canvis en el seu entorn

2%

5%

15%

25%

Mitjançant accions ciutadanes adreçades a millorar el seu entorn

3%

5%

15%

25%

Amb observacions i recollida de dades

6%

10%

15%

20%

Potenciant o demanant tecnologia

1%

1%

5%

10%

Analitzant els resultats d'estudis cientíﬁcs o emetent conclusions

5%

5%

5%

5%

Emetent idees i hipòtesis

4%

5%

5%

5%

Dinàmica
Participativa

Actualment Any 1 Any 3 Any 5
11%

20%

35%

50%

Expositiva

84%

75%

50%

25%

Interactiva

30%

25%

20%

15%

3%

3%

5%

10%

Oberta
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Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Receptiva: l'audiència va al missatge

82%

75%

60%

45%

Activa: el missatge va a l'audiència

21%

25%

40%

50%

0%

1%

5%

5%

Passiva

Missatge principal (La ciència és...)

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

… una manera de mirar el món.

18%

25%

50%

75%

… al teu voltant.

26%

30%

50%

65%

… coneixement.

87%

80%

70%

65%

… a L'Hospitalet.

36%

40%

45%

50%

… acollidora.

21%

25%

40%

50%

… divertida.

32%

35%

45%

50%

… progrés.

33%

35%

45%

50%

… viva.

14%

15%

30%

50%

… social.

13%

15%

30%

45%

… solidària.

23%

25%

30%

45%

… bellesa.

15%

15%

30%

40%

… creativa.

23%

25%

30%

40%

… oberta.

7%

10%

15%

25%

10%

10%

15%

25%

… crítica.

0%

5%

15%

20%

… dubte.

0%

2%

5%

10%

… humana.

0%

2%

5%

10%

… neutra.

0%

2%

5%

10%

… transversal.

Format

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Virtual (xarxes socials, web, interacció)

30%

30%

30%

30%

Audiovisual i editorial

26%

25%

25%

25%

7%

10%

15%

20%

Jornades i festivals

42%

40%

30%

20%

Xerrades

45%

40%

30%

20%

Exposicions

20%

20%

17%

15%

Arts
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Recurrent (es va repetint)

56

Actualment Any 1 Any 3 Any 5
43%

45%

45%

45%

8%

10%

20%

30%

49%

40%

25%

15%

Llarga durada (més de 3 mesos)

2%

2%

5%

5%

Temporal (menys de 3 mesos)

2%

2%

5%

5%

Permanent
Puntual

Abast

Actualment Any 1 Any 3 Any 5

Barri

54%

50%

50%

45%

Local (ciutat)

46%

45%

45%

45%

Virtual

4%

10%

25%

40%

Metropolità

7%

7%

10%

15%

Internacional

5%

5%

10%

10%

Puntual

51%

45%

30%

10%

Estatal

0%

0%

2%

5%
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Annex 4: Els indicadors com a
eines de creació d’activitats
Els indicadors es poden fer servir com a base per a diferents dinàmiques de generació d’idees. Hi ha
diferents llibres i llocs web on es recullen algunes possibles dinàmiques.59
En una primera fase, divergent, on es genera la màxima quantitat d’idees, els valors dels diferents
indicadors es poden emprar per forçar relacions que potser abans no s’havien tingut en compte. Així, per
exemple, a l’hora de buscar idees per a una activitat, es pot demanar que es generin idees per a
cadascuna de les caselles resultants de l'encreuament dels indicadors «Com hi contribueix el públic» i
«Format». Aquesta taula es pot omplir col·laborativament tant presencialment i en directe com
virtualment i en diferit.
Virtual
Rebent informació (divulgació
clàssica)
Amb l'«entrada» d'idees, necessitats,
reﬂexions, etc.
Generant contingut per explicar i
difondre la ciència
Generant pressió social per
promoure canvis en el seu entorn
Mitjançant accions ciutadanes
adreçades a millorar el seu entorn
Amb observacions i recollida de
dades

Potenciant o demanant tecnologia
Analitzant els resultats d'estudis
cientíﬁcs o emetent conclusions

Emetent idees i hipòtesis
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Audiovisual

Editorial

Arts

Jornades i
festivals

Xerrades

Exposicions
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Aquest procés es pot anar repetint amb la resta d’indicadors per elaborar un recull d’idees que
s’avaluaran a la fase convergent. Per avaluar les idees es tindran en compte variables com la viabilitat
econòmica o d’organització, la possible rebuda, etc. Aquestes variables seran diferents segons l’objectiu
de l’activitat que es vulgui realitzar.
Tant la fase convergent com la divergent es poden dur a terme també amb la participació, per exemple,
del públic. De fet, totes dues fases, però especialment la primera, s’enriqueixen si es compta amb la
diversitat més gran possible de participants.
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