
      
 

 
 
Qui som? 
 
 
El 13 de novembre de 2006, a la sala Pere Corominas de l'IEC, Carrer del 
Carme 47; va tenir lloc la primera jornada de la Secció Biologia i Societat de la 
SCB Qui som?, organitzada conjuntament amb el grup SCI-Com de l’ACCC. 
Veure el llistat de presents a la llista adjunta. 
 
La jornada va seguir el següent desenvolupament. 
16.00 – 16:15 Presentació: SCB. Áurea Navarro 
16:15 – 16:30 Pre-Mapa de la Comunicació Científica a Catalunya 
16:30 - 17:30 Presentació Xarxes de comunicació científica 

16:30 - 16:40  C4: Tomàs Molina 
16:40 - 16:50 ACCC: Mercè Piqueras 
16:50 - 17:00 Plataforma Ciència i Societat: Teresa Escalas 
17:00 - 17:10 COSCE: Jaume Estruch 
17:10 – 17:20 CiMA: Blanca Nieto 
17:20 - 17:30 ESOF: Jordi Mas Castellà 

17:30 – 18:45 Taula rodona on volem proposar els objectius: 
- elaborar el Mapa de la Comunicació Científica a Catalunya 
- proposta de jornada per a presentar què fem els grups que el 

configuren 
19:00 – 20:00 Happy hour: berenar – sopar  
 
 
Presentació mapa 
En realitat molt més que un mapa, voldríem un lloc virtual on tothom que faci 
alguna activitat relacionada amb la comunicació científica hi pugui: 
- tenir visibilitat 
- obtenir cohesió gremial 
- saber on arribem? quin impacte tenim 
- penjar les seves creacions i activitats 
- trobar col·legues per diferents especialitats  
- trobar material relacionat amb la professió. 
Resten dubtes per resoldre: àmbit geogràfic?  
 
 
Presentació de les entitats 
 
C4: Consell Català de la Comunicació Científica 
La missió del C4 és contribuir a la irrupció de la ciència en la cultura popular, 
inspirant i generant impactes significatius que fomentin una opinió sòlida i un 

   



esperit crític de la ciutadania. Es tracta d’impulsar iniciatives innovadores i, 
alhora, aglutinar les que s’estan duent a terme per convertir Catalunya en punt 
de referència internacional en la comprensió pública de la ciència. 
web: http://www.cquatre.cat/organitzacio.html 
 
ACCC: Associació Catalana de Comunicació Científica 
L’ACCC té el seu origen l’any 1990 com una iniciativa de periodistes, 
comunicadors i científics interessats en la divulgació de la ciència. Un dels 
objectius de l'ACCC és la promoció dels contactes entre els diferents 
protagonistes de la comunicació científica i el conjunt de la societat. 
És hostatjada en el Col·legi de periodistes. Hi ha dos subgrups: periodistes 
ambientals i SCI-com. Pertany a EUSJA. 
web: www.acccnet.net 
 
Plataforma Ciència i Societat 
Neix per voluntat civil, molt relacionada especialment amb col·legis 
professionals, aglutina entitats per seguir les recomanacions del Consell de la 
Unió Europea sobre Ciència i Societat. 
web: no en té. 
 
CiMA: Científicos por el Medio Ambiente  
Missió: Proporcionar un marco común de comunicación, análisis, debate y 
acción para los investigadores e investigadoras de todas las disciplinas 
científico-técnicas que, desde la conciencia de sus responsabilidades sociales, 
comparten los valores de protección del medio ambiente y la diversidad (tanto 
biológica como cultural), y promoción de la salud y la sustentabilidad. 
web: http://www.cima.org.es/ 
 
COSCE: Confederación de Sociedades Científicas Españolas 
La COSCE, fruto de diversas iniciativas colectivas promovidas en 2003 agrupa, 
tras las últimas incorporaciones de 2004, más de 50 sociedades científicas. Los 
fines recogidos en sus estatutos, son los siguientes: Contribuir al desarrollo 
científico y tecnológico de nuestro país. Actuar como un interlocutor cualificado 
y unificado, tanto ante la propia sociedad civil como ante sus poderes públicos 
representativos en asuntos que afecten a la ciencia. Promover el papel de la 
ciencia y contribuir a su difusión como un ingrediente necesario e 
imprescindible de la cultura.  
WEB: http://www.cosce.org/ 
 
ESOF: European Science Open Forum 
In July 2008 Barcelona, will host the third edition of the Euroscience Open 
Forum (ESOF2008), the most important pan-European multidisciplinary 
scientific meeting. Through presentations, activities, conversations, debates, 
spectacles and exhibitions, ESOF2008 aims to show the world cutting-edge 
advances in science and technology, and promote dialogue between science 
and society. 
El febrer hi haurà un call for proposals. 
web: www.esof2008.org 



Del PUS al PEST 
El 1985, la British Association, la Royal Institution i la Royal Society, van fundar 
el Comitè per a la Comprensió Pública de la Ciència (Committee on the Public 
Understanding of Science) com a resposta a un informe de la Royal Society 
titulat precisament The Public Understanding of Science. Conegut simplement 
com a COPUS, l’ànim del Comitè era fer més assequible als no especialistes el 
coneixement científic. A més d’oferir eines i mitjans als investigadors per 
comunicar els resultats de la seva recerca, va aplegar, entre altres, consells de 
recerca, universitats, entitats professionals de científics i investigadors, mitjans 
de comunicació, museus, indústries i altres organitzacions de l’àmbit científic. 
 
L’octubre del 2002, l’Oficina de Ciència i Tecnologia del Govern britànic (Office of 
Science and Technology, OST) va encarregar un estudi a la British Association, 
destinat a aconsellar el Govern sobre quines polítiques i activitats podien 
engrescar el públic. Després de la publicació de l’informe de la BA, titulat Science 
in Society, el desembre del 2002, les tres institucions que havien muntat el 
COPUS, el van desmuntar. En l’actualitat, el COPUS només manté els seus 
sistemes de beques, i de tallers i publicacions, gestionats per la Royal Society.  
 
Aquest informe pot resumir-se en les onze recomanacions que la BA hi 
proposava a la OST: 
1) Crear una base de dades comuna de totes les activitats científiques que es 
desenvolupin al país, amb un seguiment estret i continu. 
2) Realitzar enquestes públiques periòdiques d’àmbit nacional, per tal d’establir 
la participació real dels diversos grups socials en les diferents activitats; com 
també, conèixer els camps prioritaris del públic. 
3) Analitzar les necessitats del públic: com les activitats existents poden satisfer-
ne les necessitats i quins són els buits existents. 
4) Avaluar les activitats, no només pel que fa al coneixement obtingut, sinó 
també per quins grups socials les prefereixen. 
5) Investigar els grups amb necessitats particulars, com poden ser les minories 
que poden restar excloses dels circuits més comuns. 
6) Treballar conjuntament amb els mitjans de comunicació per donar suport a les 
organitzacions compromeses en el desenvolupament d’activitats que relacionen 
ciència i societat; així, un flux en ambdues direccions beneficiaria tant els 
professionals de diversa mena, com el públic. 
7) Organitzar un congrés o reunió anual dels professionals involucrats en 
aquesta mena de tasques a fi de revisar, discutir i compartir la distribució de les 
activitats i el resultat de les enquestes. 
8) Establir ajuts de treball en xarxa per la col·laboració i cooperació entre els 
diferents actors. 
9) Realitzar consultes periòdiques sobre els objectius i el pla de treball, per 
assegurar que el programa es compleix i per obtenir la informació d’un ampli 
espectre d’agents implicats. 
10) Requerir propostes que garanteixin la revisió, contrastació, justícia i 
transparència del procés. 
11) Avaluar externament tot el procés abans d’establir el cicle d’activitats 
següent.



Algunes opinions 
 
Quant a les recomanacions del PUS al PEST 
Tomàs Molina: aquí difícil perquè no reconeixem autoritat. 
Rosina Malagrida: del COPUS va sorgir un màster en comunicació científica a 
l'Imperial College. A qui en podria sortir un altre, la diversitat és bona. També 
van sorgir trobades entre científics i públic. 
 
Quant al mapa 
A favor: Teresa Escalas, Mercè Piqueras, Blanca Nieto. Altres persones del 
públic.  
Matisen:  
Jaume Estruch, cal tenir els objectius clars. 
Jordi Mas: és més interessant saber si ja arriba això que fem. Què vol dir 
'massa crítica'? 
Tomàs Molina: Lloable bullit societat civil catalana... duu a res? 
 
Quant a la possibilitat d'articular-nos 
Mercè Piqueras: interessant trobada per no només saber que som 'massa 
crítica', sinó per saber que hi som. Enviar senyals, com fan els bacteris. 
Diverses veus del públic: com ens articulem? 
 
Quant a les bones i males pràctiques 
Francesc Asensi: es donen veus a col·lectius quasi-delictius: els antivacunació, 
quan la verola va ser eradicada per la vacunació exaustiva. 
Àlvar Sánchez: Els científics donem informació, però hi ha prou? Què volem? 
Tomàs Molina: no se sap que qui posa el titular no és el periodista que ha fet 
l'article. 
Ignasi Soler: els científics no imaginen què és fer de periodista. 
 
 
On som? Qüestions que se susciten 
Va servir per adonar-nos qui som i on som. 
En general, satisfactori: no hi va haver cofoïsme, hi va haver paraules crítiques 
en un debat intens. Fins i tot postures radicalitzades. 
Què es cou socialment?  
 
Quant a les recomanacions del PUS al PEST 
Si prenem com a model els anglosaxons, concretament els britànics, veiem que 
no estem tan lluny. Isaac Asimov i Carl Sagan, van tenir diversos problemes en 
el món acadèmic per dedicar-se a la comunicació científica. Més tard van ser 
reconeguts. Ells feien PUS: públic understanding of Science... 
En aquí estem passant del PUS al PEST. Exponanos. 
Ens calen mandarins? 
 
Quant al mapa 
Demanem ajut a C4 per a fer-lo. 
 



Quant a la possibilitat d'articular-nos 
Manca relació, cohesió, articulació... entre totes institucions participants. Com 
es pot establir? La propera jornada treballarem per aquesta finalitat. 
 
Quant a les bones i males pràctiques 
- Cartes al defensor del lector: astrònoms confosos per astròlegs! 
- Fer seguiment promeses partits polítics (COSCE). 
 

I Jornada Secció Biologia i Societat   

Qui som? 2006 participants      

         
1 Àurea Navarro SCB      
2 Tomàs Molina C4      
3 Mercè Piqueras ACCC      
4 Teresa  Escalas PCiS      
5 Blanca Nieto CiMA      
6 Jaume Estruch COSCE      
7 Jordi Mas ESOF      
8 Pau Senra SCICOM      
9 Héctor Ruíz SCB-SCICOM      

10 Raül Toran SCICOM      
11 Cristina Junyent SCB-SCICOM      
12 Mariàngels Gallego SCB      
13 Maite Sánchez SCB      
14 Carme Puche SCICOM      
15 Soledad Rubio UV-SCICOM      
16 Rosa  Pérez SCB ensenyament      
17 Pere  Estupinyà SCICOM     
18 Montse Ballarín       
19 Rosa Martínez UB      
20 Antoni Accensi PCiS      
21 Paco Asensi València      
22 Àlvar Sánchez UAB      
23 Ricard Guerrero IEC      
24 Elisabetta Broglio ICM-CSIC      
25 Anna Calderer ICM-CSIC      
26 Héctor Vidal virtual-joint      
27 Rosina Malagrida pcb-uab      
28 Antonio  García 

Susperregui 
UB      

29 Coral Regí       
30 Neus  Sallés DURSI      
31 Elsa Tous       
32 Anna Borrell REDES      
33 Bibiana Bonmatí       
34 Lluís Eeck PCiS      
35 Javier Mateos       
36 Ignasi  Soler URV      
37 Johanna  Cáceres ICO      
         

 


