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“Els petits canvis són poderosos.” 
El Capità Enciam (1990) 

 
La jornada de Santa Llúcia de la secció Biologia i societat, de la Societat 
Catalana de Biologia, pretén ajuntar els comunicadors científics del nostre 
entorn i generar un camp de discussió dels problemes comuns. El primer any 
(2006) va servir per conèixer-nos i plantejar les xarxes especialitzades; el segon 
(2007) veure cap on podien anar les nostres passes; i els dos darrers ens hem 
centrat en els problemes que hi ha en transmetre ciència al públic: per què 
determinats aspectes de la ciència no arriben bé al públic?  
 
En vam donar el títol genèric de Gaps en la comunicació científica. El primer 
any vam fer èmfasi en la percepció i millora de la comunicació de la 
biotecnologia i el 2009, de les campanyes de vacunació i del canvi global. Les 
dues sessions es van organitzar amb la participació també del públic en una 
sessió dinamitzada per professionals (ARC mediaciónambiental). Entre els 
resultats d’ambdues s’està elaborant un document amb les eines i criteris 
proposats per tots els participants.  
 
Per al 2010 volem seguir aquest fil, amb la intenció de generar un debat anual 
sobre la ciència i la reputació i credibilitat socials entre persones dedicades a la 
comunicació científica, convidem experts que poden parlar de la situació al 
nostre país i d’altres iniciatives foranies.  
 
Així propiciar un debat organitzat entre els participants, públic format per 
comunicadors científics que aportin eines i criteris per millorar la comunicació 
del canvi climàtic. Així podrem també aportar un llibretó que doni les pautes per 
afavoreixi un canvi en la comunicació. 
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