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Del novembre de 2006 al juliol de 2007 vaig realitzar una col·laboració mensual al 

programa Einstein a la Platja, a Barcelona Televisió, dirigit per Lluís Reales. La secció 

que feia es deia La mirada científica.  

«El que fa diferent d’una altra a una persona que fa ciència, no és més que la forma 

d’observar el món». Aquesta frase és la que ens va donar la clau pel nom. En aquesta 

secció, mes a mes vam exposar les eines que es fan servir a diversos llocs del món i 

aquí mateix, per explicar com miren el món les persones que fan ciència. 
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Raons per comunicar ciència 
Emès el 4 de novembre de 2006 

 

El que fa diferent d’una altra a una persona que fa ciència, no és més que la forma 

d’observar el món. 

Per què aquest nom? 

Aquesta frase és la que ens va donar la clau pel nom. En aquesta secció, mes a mes 

exposarem les eines que es fan servir a diversos llocs del món i aquí mateix, per 

explicar com miren el món les persones que fan ciència. Quan va començar aquesta 

forma de mirar el món? 

Podríem dir que és un altre llegat dels grecs. Carl Sagan, en la magnífica sèrie Cosmos (i 

en el llibre del mateix nom) exposa un escenari de quan i perquè va començar aquesta 

manera de mirar el món. 

Durant la major part de la història de l’espècie, els humans estaven convençuts que 

l’univers és un titella els fils del qual mouen un o més déus no vistos i inescrutables. 

Però al 2.500 aC, a la Jònia es va donar una circumstància que va fer canviar la forma 

de pensar. La Jònia era un regne d’illes, prou a prop unes d’altres per generar diversitat 

però no un aïllament total. 

 Hi havia una gran diversitat de sistemes polítics, cap dels quals imposava un 

pensament únic, i cap d’ells considerava prioritari potenciar la superstició. A més, els 

jonis no vivien al centre del món (com els xinesos contemporanis seus) sinó en una 

cruïlla de rutes marítimes. I força concorregudes. Així, doncs, el poder polític el tenien 

mercaders que promovien la generalització de la tecnologia que afavoria el seu 

comerç. 

A la Jònia es va donar una generalització de l’alfabet fenici, fàcil de fer servir, amb la 

qual cosa, es va generalitzar l’alfabetització de la població. L’escriptura va deixar de ser 

monopoli de sacerdots i escribes. 

Imaginem ara un escenari quotidià. Al capvespre. Desprès de la jornada, en una 

taverna, davant d’una gerra de cervesa comentant els incidents del dia: mal temps, 
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vent, bonança... uns atribuirien els incidents a Marduk, el Déu babiloni; altres a Zeus, el 

grec; els fenicis, a algú del seu panteó... En un entrellat social com el joni, un podria 

pensar que els déus dels altres eren inventats. Però, per què no tots? I si comencem a 

comprendre el món sense la intervenció sobrenatural? 

Aquest escenari va conduir a creure que a la natura hi ha unes regularitats que 

permeten de revelar els seus secrets, no és totalment impredecible. Potser els objectes 

estaven fets amb àtoms, potser els éssers humans i altres animals provenim de formes 

més simples, potser les malalties no eren produïdes per dimonis o déus, potser la Terra 

només és un planeta que gira entorn del Sol. Potser les estrelles estan molt lluny de 

nosaltres... Aquesta va ser la revolució que va crear el Cosmos del Caos. 

I així va començar una nova forma de mirar el món. Va ser la pr`menæ revolució 

científica en la història de la humanitat. 

 
Què és fer ciència? 

La Ciència és el conjunt de coneixements objectius sobre la natura, la societat i 

l’espècie humana i el seu pensament. És objectiu perquè comporta observar, 

experimentar i comprovar. 

«No és el que l’home de ciència creu el que el fa diferent de la resta dels homes, sinó 

com i per què ho creu. Les seves creences són experimentals, no dogmàtiques; estan 

basades en l’evidència, no en l’autoritat o en la intuïció» Va dir  Bertrand Russell 

(filòsof britànic, 1872-1970) 

Raons per conèixer 

En els moments de la Il·lustració, o, menys general, quan el públic coneix ciència s’han 

produït canvis en la vida dels ciutadans. Fora del camp científic. 

D’una banda els descobriments científics han produït canvis filosòfics. Més enllà dels 

avenços en astronomia, l’Eppur si muovede  Galileu, va comportar un desplaçament de 

la concepció de l’espècie com a centre de la creació. Charles Darwin va rematar: va 

situar l’espècie en l’escala zoològica, com una forma més de vida. Independentment 

que, com diu Theodosius Dobzhansky (genetista ucraïnès, 1900-1975) ‘res té sentit en 

biologia si no és sota el prisma de l’evolució. Així doncs, els descobriments científics 

són un guany del món occidental. 

En termes més pràctics, els descobriments científics afecten la vida dels ciutadans. 

Quan es va conèixer l’existència del microcosmos, es va arribar a canvis en la higiene 

pública i privada i es va millorar la qualitat i l’esperança de vida. Recordem 
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Leeuwenhoek, Líster, Pasteur, Koch... D’una altra banda, els curts de vista no 

haguessim sobreviscut en altres temps; altre temps malalts crònics, com ara els 

diabètics, amb el control poden dur una vida normal. 

També, els descobriments científics generen debat. El primer gran debat públic sobre 

mediambient va ser generat el 1960 per la publicació del llibre Primavera silenciosa, de 

Rachel Carson (biòloga americana, 1907-1964). En el llibre mostrava que l’ús extensiu 

de DDT, que evitava plagues que malbarataven conreus, matava indiscriminadament 

altres insectes i, en conseqüència, els ocells insectívors. Va ser el llibre de capçalera 

dels primers moviments ecologistes. 

Raons per comunicar 

Pel que fa als científics, en primer lloc, gran part de la recerca es fa amb diners públics. 

Segons l’eurobaròmetre les persones estan molt interessades (35%) i relativament o 

moderadament interessades (49%) pels camps científics; així doncs, el total és del 84%. 

Només un 16% dels ciutadans europeus es confessen completament indiferents als 

avenços científics. Així, doncs, el públic vol conèixer els avenços científics. 

D’una altra banda, raons egoistes fan plantejar els científics de sortir als mitjans: si ho 

aconsegueixen, és probable que hi hagi més inversió pública (o privada) en el seu 

camp. Es va demostrar en la campanya que va fer la NASA parlant d’un meteorit de 

Mart que segurament tenia restes de vida. Va fer que Clinton (polític americà, n. 1946) 

en la seva segona campanya a la reelecció per a la presidència es va comprometre 

públicament i fruit d’això va ser la Mars Pathfinder. Tot i que encara els científics no 

veuen recompensats en el seu currículum els esforços que dediquen a la transmissió 

de coneixement. 

No oblidem tampoc que molts científics tenen genuí interès altruista per comunicar els 

resultats de la seva recerca. 

Pel que fa a la ciutadania, raons per informar-se sobre ciència també n’hi ha d’egoistes 

i d’altruistes. D’una banda, cada cop depenem més de la tecnologia, per tant, és útil 

saber interpretar informació sobre ciència i tecnologia. D’una altra banda, públic més 

instruït regula millor les responsabilitats i les decisions individuals 
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Decide: un joc de participació ciutadana 
Emès el 23 de desembre de 2006 

 

 

Avui jugarem al Decide, i alhora que juguem aprendrem i prendrem opinió sobre 

nanotecnologies. 

Com jugarem?  

Es munta un equip d’entre quatre i dotze persones (cal fer un únic debat). 

Abans de jugar, ens hem de mullar: opinar. En hem de situar entre els qui pensen que 

el coneixement científic arreglarà tots els mals (els qui en anglès diuen science 

believers -i nosaltres en podríem dir ‘forofos’-, sense cap esperit crític), els qui hi 

posarien alguna regulació, fins al desconfiats de qualsevol avenç, com els luddites. Hi 

caben tots els graus. 

Un cop fet, comença pròpiament la primera part del joc, la fase d’informació: 

sobre el desplegable que proporciona el kit (un per cada jugador) posem les targetes 

que triem entre: 

- les verdes d’informació sobre la nanotecnologia: la seva recerca, aspectes ètics a 

tenir en compte... 

- les blaves sobre un tema, les possibles aplicacions, els riscos que comporta, aspectes 

del dret que els podria regular... 

Durant la mitja hora següent, cadascú llegeix en veu alta les targetes que té. 

Llavors comença la fase de la discussió, que també ha de durar una mitja hora. Si no hi 

ha gaire discussió es tria una o més targes taronges per afavorir-la. Si durant la 

discussió sorgeixen nous temes, es poden apuntar a les targes blanques. La discussió 

ha de ser civilitzada, republicana; si algú no respecte les normes del debat, se li mostra 

una targeta groga. 
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En els darrers 20 minuts finals del joc s’ha de trobar una resposta consensuada 

conjunta al problema que s’ha debatut. Hi ha un imprès que suggereix els punts sobre 

els quals cal concloure opinions: recerca, funcionament, regulació, ètica... 

Naturalment, si n’hi ha, es poden fer constar les opinions dispars del grup. 

I aleshores, es torna a opinar en el mateix primer full d’opinió, per veure si hi ha hagut 

canvis de pensament desprès de la partida. 

Per acabar, si les opinions del grup s’envien a la web www.playdecide.org, passaran a 

formar part d’un estudi d’avaluació de l’opinió pública europea i a un recull de 

suggeriments de la ciutadania. Perquè a aquest joc hi estan jugant alhora persones de 

tota Europa. Amb les opinions rebudes s’elaborarà un informe, que arribarà als 

parlamentaris europeus que hagin de fer la legislació sobre nanotecnologies. 

Decide és un joc en el que hi poden participar persones que no sàpiguen res sobre el 

camp, només han de tenir interès. Hi ha jocs preparats sobre proves genètiques, sobre 

la SIDA, xenotransplantaments, cèl·lules mare... 

Es pot jugar a casa, a l’escola, al bar... Una partida dura uns 80 minuts. 

A la pregunta d’en Pla, ‘I això qui ho paga?’ doncs, el joc ha estat promocionat per 

la Comissió Europea, dins el programa Ciència en Societat. que en dóna suport. I està 

basat en la idea de Democs, un joc de rol elaborat com el nom indica, per augmentar la 

participació ciutadana en les decisions relacionades amb el camp científic. En aquest 

darrer cas hi ha fundacions sense ànim de lucre i el govern britànic. 

EXPONANO 

A aquest joc es podia jugar en visitar l’exposició EXPONANO, que hi ha hagut a la 

facultat de Física i Química de la UB, organitzada per les mateixes facultats i el Parc 

Científic de Barcelona. 

En ella s’explica què és això del món de les nanotecnologies. I és una exposició que 

també es fa alhora als països de la Unió Europea, a fi d’omplir un desconeixement dels 

europeus sobre les nanotecnologies, mostrat per l’Eurobaròmetre. 

Del PUS... 

Aquest exemple ens pot fer reflexionar sobre el model de transferència de 

coneixement científic. D’origen anglosaxó, com en altres ocasions, ens adonem que 

ens duen avantatge. 

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 
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Understanding of Science, COPUS) com a resposta a un informe de la Royal Society 

titulat precisament The Public Understanding of Science (La comprensió de la ciència 

pel públic).L’ànim del COPUS era fer més assequible i amb rigor als no especialistes el 

coneixement científic. També oferia eines i mitjans als investigadors per comunicar els 

resultats de la seva recerca. I 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.A la Universitat d’Oxford es va 

crear la cátedra Public Understanding of Science, que ocupa Richard Dawkins (El gen 

egoísta, El rellotger cec...). 

... al PEST 

Si el COPUS va sorgir de l’informe Bodmer, elaborat per la Royal Society, el programa 

PEST va sorgir de l’informe Science in Society (Ciència en Societat), un programa 

ambiciós en què es pretén involucrar la ciutadania, ja que cada cop sembla que les 

persones estan més preocupades pels descobriments científics: cèl·lules mare, vaques 

boges, transgènics, teràpia gènica...I aleshores, es va considerar que el model 

deficitari, en què el públic és un mer receptor d’informació emesa per l’estament 

científic, quedava coix; i es va proposar un model participatiu de la societat civil: el 

Public Engagement in Scienc and Technology (PEST). El joc Decide n’és un exemple. 
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Any internacional Linné 
Emès el 13 de gener de 2007 

 

 

El 2007 que comença és l’any internacional Linné. 

Perquè el mes de maig farà 300 anys que va néixer a 

la ciutat sueca d’Uppsala,un dels naturalistes més 

grans de la història: Carl von Linné. Però, què va fer 

Linné per merèixer que li dediquem un any? Doncs, 

va proposar un únic nom per als animals i les 

plantes. Nom amb que es van poder entendre tots 

els naturalistes del món. 

Un peix o una planta podien tenir un nom diferent a 

dos pobles distants pocs quilòmetres. El problema 

s’havia agreujat més encara amb les exploracions geogràfiques: contínuament es 

descobrien espècies d’animals i plantes als que calia posar nom. 

«Si ignores el nom de les coses, desapareix també el què saps d’elles». Va dir Linné. 

I en un viatge a Lapònia, la seva mirada científica el va fer trobar la solució: el nom 

havia de tenir en compte la filiació, és a dir, l’origen. I va proposar un sistema binomial 

per a tots els éssers vius, un sistema que incloïa nom i cognom. Nom de gènere, com a 

cognom; nom d’espècie, com a nom. Ell mateix va nomenar moltíssims éssers vius. De 

fet, encara avui, molts noms acadèmics solen incloure al final una inicial ‘L’, 

abreviatura de Linné. Vol indicar que va ser ell qui els va nomenar.El sistema binomial 

de classificació, descrit al llibre Systema Naturae, va ser ràpidament acceptat per tots 

els científics, atesa la facilitat d’ús. I així, en agraïment a la seva bona pensada, l’any 

que ara comença es dedica al botànic, metge, zoòleg i geòleg suec: és l’any 

internacional Linné. 

A Barcelona, enguany se celebrarà, a més del tricentenari de Linné, el d’un altre 

naturalista no menys excel·lent: Georges-Louis Leclerc, comte Buffon. Buffon va ser un 

gran enciclopedista, que va recollir tot el coneixement del món natural d’aleshores en 

36 volums! 

I també, dins el marc de Barcelona ciència 2007, se celebrarà a l’Institut Botànic un 

homenatge al seu fundador: Pius Font i Quer. Font i Quer un dels botànics més 
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importants de Catalunya, va estudiar la flora la península Ibèrica i del Nord d’Àfrica. I 

va escriure notables llibres de botànica.Podríem preguntar-nos: per a què serveix 

dedicar un any a un personatge? 

Doncs, l’objectiu és que es coneguin les seves idees i la seva herència científica. Com 

també per acostar l’entorn social i el moment històric en què va viure. És a dir, que la 

dedicació d’un any a un personatge hauria de servir per prendre consciència sobre la 

seva recerca i el seu llegat científic.Així, doncs, durant l’any de tots aquests naturalistes 

no es parlarà només de noms d’animals i de plantes, sinó que s’aprofitarà per parlar 

de biodiversitat i conservació, de canvi climàtic... 

... problemes actuals que afecten tots els éssers vius, que són provocats per una 

espècie que Buffon emparentà zoològicament amb els primats i Linné va 

nomenar Homo sapiens. 
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Les mates, base de tot el coneixement 
Emès el 27 de gener de 2007 

 

El segle III dC, només amb la seva capacitat de càlcul i de raonament, Eratòstenes, 

aleshores director de la biblioteca d’Alexandria, va ser capaç de calcular la 

circumferència de la Terra. El dia del solstici d’estiu, va mesurar l’ombra que feien dos 

bastons, un clavat al terra de la ciutat egípcia d’Alexandria, i l’altre, a la d’Assuan. Com 

coneixia la distància entre ambdues ciutats, i tenia una bona formació en 

trigonometria, va estimar que la mesura de la Terra era de 41.142km. Aquesta mesura, 

molt aproximada a la real, va ser l’oficial fins que es va saber que la Terra no és 

exactament esfèrica. 

La mesura que Eratóstenes va fer del món, és una prova que les matemàtiques són 

rere els fenòmens i els objectes de la natura. I també, és una prova del que Sòcrates va 

dir a Glaucó: 

«Has observat que els qui tenen l’esperit calculador són molt desperts, per dir-ho així, 

per a totes les ciències, i que, encara els esperits de funcionament lent, quan 

s’instrueixen en el càlcul treuen, pel cap baix, l’avantatge d’adquirir més facilitat i 

penetració per a totes la resta d’assumptes?» 

Doncs, per aconseguir joves amb esperits més desperts s’organitzen diversos jocs i 

concursos. El concurs i joc més gran d el món, on l’any passat hi van participar més de 

tres milions d’escolars d’arreu del món, és el cangur matemàtic. 

Basant-se en un concurs nacional australià, el Cangur sense Fronteres consisteix en 

una prova de trenta reptes matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada. La 

Societat Catalana de Matemàtica convoca la dotzena edició per al 22 de març a les 10 

del matí. Us hi apunteu?  

 
Recomanem 
Olimpíada Matemática Española: organització nacional de l'Olimpiada matemàtica. Accès a la 
zona internacional.  
Aquí matemàtiques: recursos per a ensenyants.  
Badaciència: programa del col·legi Badalonès per estimular el coneixement científics dels seus 
estudiants. 
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Metges catalans a l'exili 
Emès el 24 de febrer de 2007 

 

El patrimoni d’una societat passa per preservar-ne la història. En el cas de la memòria 

històrica de la medicina, la dimensió és superior, perquè la medicina apel·la la part més 

íntima de la persona, de la comunitat. Així, els esforços que es fan per mostrar la 

història mèdica del nostre entorn, són sempre benvinguts. 

Ja fa anys que entre el Museu d’Història de la Medicina i el Col·legi de Metges de 

Barcelona s’organitzen activitats adreçades a promoure el coneixement de la tasca 

mèdica dels nostres metges. 

Fins fa poc, l’exposició ‘Protagonistes de la medicina catalana de la primera meitat del 

segle XX’ que hi va haver al col·legi de metges ens presentava els personatges que van 

obrir camins i que van crear escola, des de finals del segle XIX fins a mitjans segle XX. 

Un dels metges que estava durant la guerra a Barcelona era Josep Trueta. Com a 

traumatòleg va posar en marxa el mètode de Winnet Orr, que proposava realitzar un 

drenatge a la ferida i desprès immobilitzar el membre amb una escaiola. Gràcies a la 

seva formació, per exemple, van poder ser pal·liats en part els estralls causats pels 

intensos bombardejos a Barcelona durant la guerra civil. Malauradament, Trueta, com 

molts altres, van haver de marxar després de la guerra. Hi va haver una veritable 

diàspora: Trueta va anar a Oxford, Pi i Sunyer a Veneçuela, Aiguader a Mèxic... 

De la seva història podreu saber-ne més si aneu a veure l’exposició «Metges catalans a 

l’exili» ara al vestíbul del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, inclosa dins les 

activitats de Barcelona ciència 2007. 
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Llibres de ciencia 
Emès el 10 de març de 2007 

 

A una mitjana de 90 paraules per minut, 35 pàgines per dia i prop de 10 llibres 

l’any, Isaac Asimov en va arribar a escriure més de 500. Molts d’ells de divulgació 

científica. Gràcies a la seva capacitat expositiva, molts de nosaltres vam comprendre 

les reaccions metabòliques de la fotosíntesi; processos històrics, com la caiguda de 

l’Imperi Romà, i un possible pensament androide que seguís les lleis de la robòtica. 

Ara bé, en el temps que Asimov escrivia, no estava ben vist que els científics escrivissin 

llibres de divulgació. I el juliol de 1958, Isaac Asimov va ser acomiadat de la Universitat 

de Boston. Ell mateix va manifestar que preferia ser un excel·lent escriptor científic, 

per comptes d’un investigador mediocre.   

Tampoc Carl Sagan ho va tenir fàcil. Al principi de la seva carrera, l’acadèmia no veia 

compatible fer recerca i divulgació alhora. Finalment, va quedar clar que sí podia ser 

compatible. I en compaginar recerca i divulgació hem pogut situar el nostre planeta en 

el Cosmos. Afortunadament, ara els científics que volen comunicar ho tenen més fàcil. 

I hem pogut seguir debats evolucionistes gràcies a llibres com ara El polze del Panda, 

de Stephen Jay Gould, i El gen egoista, de Richard Dawkins. 

Comprendre el paper de la ciència en la cultura d’una societat, vol dir afavorir que els 

científics escriguin i no penalitzar aquesta tasca. I també oferir llibres a la ciutadania. A 

Barcelona, s’ha entès el paper que els llibres de ciència juguen en la cultura general. 

Així, la biblioteca del districte de la Sagrada Família, que està previst que s’obri a l’abril, 

s’especialitzarà en llibres de ciències. 

 
Editorials amb col·leccions de ciència 
Omnis cellula 
Edicions Bromera, col·lecció sense fronteres 
Rubes editorial 
Alianza editorial 
Tusquets editores, col·lecció Metatemas 
Editorial Crítica, colección Drakontos 
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Canvi climàtic: percepció percentual 
Emès el 31 de març de 2007 

 

El 2004, la professora Naomí Oreskes (de la Universitat de Califòrnia, San Diego) va 

investigar 928 articles científics que tractaven sobre el canvi climàtic global i que van 

ser publicats entre el 1993 i el 2003 a revistes de referència. Cada un dels articles o bé 

atribuïa el canvi climàtic a l’acció humana o bé no deia res sobre les causes. Per contra, 

el 53% d’una mostra equivalent d’articles a revistes no revisades per científics 

suggereix que l’impacte del humans en el canvi global no està demostrat. I va publicar 

la seva recerca a la revista Science. 

Al documental Una veritat incòmoda, Al Gore atribueix a aquesta diferència percentual 

que hi hagi encara massa ciutadans i polítics que no creguin en el canvi climàtic global. 

Tot i la relació entre declaracions d’escèptics del canvi climàtic i grans empreses 

energètiques, hi ha una altra causa que provoca aquesta diferència què opina la classe 

científica i què percep la ciutadania. Quan hi ha un debat públic sobre un tema 

científic, es convida a un representant de cada una de les posicions encontrades. Però 

no arriba clarament que cada opinió no representa el 50% dels especialistes. 

Si voleu comprendre la posició de la comunitat científica davant les dades que 

expliquen el canvi climàtic, suggerim que seguiu les conferències de l’Aula d’Ecologia, 

organitzades pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i 

l’Ajuntament de Barcelona, que tenen lloc els dimarts a les 19:30 a la casa Elizalde, fins 

al 24 d'abril. 
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Any polar i recursos en xarxa 
Emès el 28 i 29 d’abril de 2007 

 

Durant una campanya antàrtica a bord del vaixell oceanogràfic alemany, Polastern els 

científics van decidir de fer fotos del paisatge que tenien al davant, cada dues hores i 

durant 24 hores. Van començar a les 4 del matí, i la darrera foto la van prendre a les 2 

del matí de l’endemà. Aquí en teniu el resultat: què us sembla?  

Qui vulgui trobar la solució d’aquest enigma i d’altres pot entrar a la web de l’Institut 

de Ciències del Mar.  Els investigadors d'aquest centre fa temps que hi dediquen 

esforços i temps per explicar com fan la recerca i quins resultats en treuen. Els 

científics que divulguen, retornen a la societat allò que en reben d'ella, atès que la 

major part de la recerca científica es fa amb diners públics. 

Però no sempre els científics que transfereixen el seu coneixement a la ciutadania, 

veuen recompensats davant de l'administració els seus esforços a l'hora de valorar el 

què publiquen. Com enguany se celebra l'any polar, que en realitat durarà dos anys, 

podeu trobar molta informació sobre les activitats de divulgació sobre l'Àrtic i el seu 

oposat, l'Antàrtic. 

La web ICMdivulga fa créixer la xarxa, de manera que hi trobareu vincles a altres webs 

relacionades amb els estudis oceanogràfics en general i dels pols en particular. 

Així que si voleu resoldre enigmes o fer experiments marins, saber perquè el mar es 

blau o quants litres d’aigua hi ha al planeta, ja sabeu on us podeu adreçar: a 

ICMdivulga. I, recordeu, el 8 de juny és el dia dels oceans. 

 
Recomanem 
Caosyciencia: De blanco y blanco  
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Incunables a la Biblioteca de Catalunya 
Emès el 12 de maig de 2007 

 

Enguany, 2007 l’any de la ciència, es commemora també el centenari de la Biblioteca 

de Catalunya. Les biblioteques han estat una peça clau en la transmissió del 

coneixement científic, ja que són fonamentals en el mapa cultural d’un país. Les 

biblioteques són institucions al servei del patrimoni, la recerca i el c oneixement. 

La primera biblioteca va ser construïda per Assurbanipal, a Nínive avui Iraq. L'objectiu 

era la recopilació sistemàtica de tabletes d’astronomia, poemes i diccionaris. El saber 

de l'època, vaja. 

La Biblioteca de Catalunya va ser fundada el 1907, com a biblioteca de l’Institut 

d’Estudis Catalans, l’acadèmia nacional. I, actualment és la Biblioteca Nacional de 

Catalunya. 

Entre els seus fons hi ha un incunable que s'intitula La suma de l’art de l’Aritmètica de 

Francesch Santcliment, i al final hi diu: Estampada fou la present obra per Pere Posa 

prebere en l'any de mil quatrecents vuitanta dos. Aquesta joia impresa a Barcelona és 

és el primer incunable català que utilitza xifres aràbigues i és considerada la primera 

aritmètica comercial catalana i una de les primeres de Europa. Els incunables són els 

llibres que es van imprimir amb les primeres impremtes fina a 1500. 

Per preservar el patrimoni bibliogràfic, s’està elaborant un facsímil i a més d'un estudi 

sobre l’obra, que serà presentada en els propers temps. Podreu trobar la data de 

presentació del llibre i altres celebracions del centenari de la Biblioteca de Catalunya a 

la seva web. 
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Estudiar el paisatge 
Emès el 2  de juny de 2007 

 

Un paisatge és conformat per elements físics, biològics i humans estretament 

relacionats. Estudiar com s’integren els elements físics i biològics en un territori ajuda 

a prendre decisions de gestió. I una bona gestió, permet de pensar en un futur millor 

per al paisatge. Un territori ben gestionar que també se'n puguin beneficiar els 

humans. 

Però, com podem imaginar el futur que espera els nostres boscos? Doncs, simulant les 

condicions de futur. A la V Setmana d’Educació Ambiental d’Olot, que se celebrarà del 

2 al 6 de juliol, versarà sobre La vegetació, quelcom més que un paisatge. El seu 

objectiu és tractar la vegetació i el bosc com una vivència. 

La transferència de coneixement a gestors i educadors garanteix la preservació del 

nostre paisatge, tant en el present com per als ciutadans del futur. 

 

Recomanem 

Observatori Paisatge 

Xarxa natura 2000 
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Espais per a primats 
Emès el 16 i 17 de juny de 2007 

 

Va ser conegut arreu del món per Floquet de neu, el goril·la albí que Jordi Sabaté Pi va 

dur de Guinea Equatorial. L’arribada d’aquest exemplar i les implicacions consegüents 

van ajudar que el nivell de l’equip de recerca en primats assolís un nivell reconegut 

arreu 

Per això, Jane Goodall, la primatòloga que va passar més de quaranta-cinc anys de la 

seva vida estudiant el comportament dels ximpanzés a la selva de Tanzània, ha triat el 

Zoo de Barcelona com a seu del seu institut de recerca en primats. 

Des de la seu de l'Institut Jane Godall a Barcelona s'impulsarà el programa educatiu 

Arrels i Brots dedicat a la defernsa dels éssers vius i del medi ambient. Una de les 

accions que han de promoure és donar suport al centre d'acollida de ximpanzés orfes 

de Tchimpunga, a la República del Congo. En aquest centre es recullen els simis que 

han perdut les mares per accions dels caçadors urtius que les venen com a mascotes. 

En un àmbit més local, la Fundació Altarriba també promou accions i programes que 

busquen millorar i estendre una actitud respectuosa vers els animals i la natura. I una 

de les iniciatives que promouen és l’adopció d’animals que han estat abandonats pels 

antics amos. 

Una societat que té cura de l’entorn i els éssers vius que la conformen és una societat 

més humana. 

 
Recomanem 
Proyecto Gran Simio 
Fundació mona 
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Mirar la ciutat amb altres ulls 
Emès el 7 de juliol de 2007 

 
 

Els nombres, les mesures i les formes també configuren Barcelona. Cerdà va dissenyar 

un Eixample fet d’illes quadrades d’entorn una hectàrea de superfície, escapçades a les 

cantonades i separades per carrers de 20 m d’amplària. Alguns carrers de la ciutat 

recullen els noms geomètrics de les avingudes, com ara la Diagonal. I també els noms 

de coordinades geogràfiques, com la Meridiana o el Paral·lel. Justament per on passa 

el paral·lel 41º2’ de latitud nord. 

Una altra forma de mirar la ciutat és fixar-se en els materials amb que estan fets els 

edificis: marbre, granit o roques sedimentàries. Aquestes darreres les podem distingir 

perquè tenen fòssils. Altres miren els arbres, com els til·lers de la Rambla de Catalunya, 

els ginkgos de la Via Augusta o els tarongers dels jardins de Rubió i Lluch davant de la 

Biblioteca de Catalunya. 

Darrerament hem tingut la sort que hi hagués una col·lecció de guies que donen de 

Barcelona una altra visió. Les guies, que poden tenir molt diverses lectures, són un goig 

pels visitants curiosos.   

I també hi ha hagut l’itinerari Barcelona ciutat de ciència organitzat per l’Institut de 

Cultura amb motiu del programa Barcelona Ciència 2007 

I es que, quan un científic fa de viatger es fixa en altres coses, hi posa una altra mirada: 

la mirada del científic. 

 
Recomanem 
Geologia urbana de Badalona 
Itineraris CCCB 
Itineraplus 
- Duran, Xavier and Piqueras, Mercè : Passejades per la Barcelona científica, Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona 2002. 
- Matheu, Eloïsa: Ocells de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 2005. 
- Omedes, Anna, Senar, Juan Carlos, and Uribe, Francesc: Animales de nuestras ciudades, 
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Editorial Planeta, Barcelona 1997. 
- Parcs i Jardins: Arbres de Barcelona, Treballs Gràfics, Barcelona 1999. 
- Parés, Margarida, Pou, Gisela, and Terradas, Jaume: Descobrir el medi urbà. Ecologia d'una 

ciutat: Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1985. 
- Huertas Clavería, Josep Maria and Huertas, Guillem: La Barcelona desapareguda, Angle 
Editorial, Barcelona 2005. 
- Hughes, Robert: Barcelona, Anagrama, Barcelona 1992. 
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Dubtes d'un consumidor de peix 
Emès el 28 de juliol de 2007 

 

Una de les teories actuals que explica perquè els humans moderns vam arribar a tenir 

un cervell set vegades més gran que el dels altres mamífers l’atribueix a la ingesta de 

peix. Postula que els àcids insaturats omega-3 ajudaren en el procés de mielinització 

de les neurones. 

Coincidentalment, ara hi ha la tendència a augmentar el consum de peix blau, sobre 

tot, com a font de proteïnes, vitamines, minerals i pels esmentats omega-3, ja que 

redueixen el nivell de colesterol en sang. Ara bé, fins que no van ser descobertes les 

propietats dels omega-3 el peix blau era desaconsellat en dietes baixes en calories. 

D’una altra banda, els mariscs filtradors i els peixos carnívors acumulen més elements 

pesants: el peix gran es menja el xic. Un dels elements és el mercuri, que comporta un 

discret risc per a la salut en nens i en dones embarassades. Per això, hi ha qui 

recomana no menjar-lo en aquestes circumstàncies.   

Davant de tot això, què ha de pensar el consumidor? Potser moure’s entre el poc i el 

massa, i conviure amb la incertesa perquè el risc zero no existeix. 

Segons dades del Ministerio de Sanidad y Consumo cada espanyol menja cada any uns 

31 quilos de peix. Per sobre de la major part dels països europeus, però molt per sota 

de les dades del Japó. 

Aquest augment del consum de peix ha fet que es multipliquin els intercanvis 

internacionals i la presència en el mercat de peixos de diverses procedències. I 

justament la poca claredat d’algunes procedències fa que quan alguns consumidors 

ens trobem davant d’un plat de sashimi de tonyina o de perca del Nil, pensem: «I 

aquest, com ha arribat fins aquí?» 

Docosahexaenoic acid and human brain evolution: missing the forest for the trees – 

Stephen C. Cunnane British Journal of Nutrition (), 97: 1021-1022 Cambridge University 

Press doi:10.1017/S0007114507669220 
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Recomanem 
Consuma seguridad 
Instituto Nacional del Consumo 
Greenpeace 
World Wildlife Fund 
MedlinePlus, Alimentos y Nutrición 
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«No és el que l’home de ciència creu el que el 

fa diferent de la resta dels homes, sinó com i 

per què ho creu. 

Les seves creences són experimentals, no 

dogmàtiques; estan basades en l’evidència, 

no en l’autoritat o en la intuïció»  

Bertrand Russell (filòsof britànic, 1872-1970) 

 


