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MESURA DE GOVERN 

"LA CIENCIA AL CARRER" per a l'impuls de la cultura científica 
tecnológica 

L'Ajuntament de Barcelona, mitjan98nt la regidoria de Ciutat del Coneixement, 
promou un projecte de divulgació de temes científics sota el títol "La Ciencia al 
Carrer", que forma part d'una estrategia per a l'impuls de la cultura científica i 
tecnológica a la nostra ciutat. Es tracta d'un cicle de conferencies que té una 
doble missió: per una banda, ser un punt de suport a la ciutadania per tal de 
contribuir a millorar la cultura científica i d'ampliar la seva capacitat de decisió 
davant deis nous reptes que plantegen les ciéncies i les tecnologías. T anmateix 
el programa serveix també per reduir les distancies que a vegades es creen 
entre la comunitat científica i la "gent del carrer''. L'Ajuntament de Barcelona ha 
demanat als científics i científiques que treballen a Barcelona que de forma 
senzilla i comprensible expliquin "qué fan" a la seva tasca diaria i, el que encara 
es més important, "perqué ho fan". 

El cicle "La ciencia al carrer'' forma part del conjunt d'iniciatives endegades en 
aquest mandat per l'equip de govem municipal amb l'objectiu d'impulsar a la 
ciutat de Barcelona la recerca i el desenvolupament en les arees de la ciencia, 
la medicina i la tecnología. Precisament en aquest sentit és especialment 
significatiu que la creació de la Regidoria de Ciutat del Coneixement, el julio! de 
1999, coincidéix amb un notable desplegament d'iniciatives en les quals ha 
participat tota la ciutat de Barcelona. Cal destacar-na la creació d'importants 
infrastructures de recerca, així com la consolidació i el desenvolupament de 
pares científics i tecnológics i d'altres projectes. La universitat, !'empresa i les 
diferents administracions s'han implicat amb for~ amb l'objectiu de posicionar 
Barcelona com a ciutat de referencia a la societat del coneixement. 

La cultura científica a la societat del coneixement 

Avui, a l'inici del segle XXI, la societat del coneixement substitueix a la societat 
que vam heretar de la revolució industrial i estructura una societat en la que el 
saber constitueix l'eix central. Per aquesta raó, la ciutadania de la societat del 
coneixement ha de desenvolupar fonamentalment la capacitat de discerniment 
per poder estar en condicions d'escollir. Saber triar és, sens dubte, la clau que 
defineix a la societat del coneixement. 1 aquesta capacitat només vindra 
donada per l'educació individual i col·lectiva. 

Aquesta transformació de la societat sera global, pero és a l'ambit local, a les 
ciutats, a on es materialitzara amb més for98. Richard V. Knight, expert de gran 
influencia en el desenvolupament de l'economia basada en el coneixement, 
estima que aquest nou modal de desenvolupament urba necessita de certes 
condicions indispensables. Entre aquestes, que el coneixement sigui definit i 
percebut com una forma de riquesa i que la naturalesa i papar deis recursos de 



coneixement siguin compresos i assimilats pel públic en general. Per aquesta 
raó, ara més que mai, l'educació i la formació continuada de la població 
s'erigeix com un pilar fonamental de aquesta evolució de la nostra societat des 
de l'época postindustrial a l'era del coneixement. 

A més, les diferents administracions i institucions han de ser capaces de pilotar 
l'adaptació a la "cultura del coneixement", dones no tota la població té la 
mateixa capacitat per adaptar-se a les noves formes de funcionament: l'ús de 
les noves tecnologies, la comprensió i utilització deis coneixements científics i 
tecnológies, les oportunitats que ofereixen les xarxes de telecomunicacions per 
emprendre noves activitats, etc. A cada revolució que ha tingut lloc a la historia 
s'estima que des de que comencen a detectar-se els primers indicis de canvi 
fins que aquest s'instaura plenament a la societat, almenys una generació no 
pot adaptar-se. L'administració, dones, ha de mantenir una política activa per a 
que el procés es realitzi en igualtat d'oportunitats. Per aixó és fonamental que 
sapiguem transmetre els valors de la societat del coneixement queja posse·im, 
i que en el que sigui possible hem de millorar i promoure. Científic i tecnólegs 
desempenyen un paper decisiu en aquesta societat i per aixó tenen una 
responsabilitat especial no només de dur a bon terme la seva tasca sinó en 
saber explicar-la a la societat, donat que és indispensable que ciutadans i 
ciutadanes siguin capaces d'entendre i assimilar la n3pida innovació que 
comporta la societat del coneixement. 

Aquesta és la teoría, peró en quina situació ens trobem a Europa? "La relació 
de la societat ambla ciencia esta en una fase crítica", afirma un ampli informe 
sobre "Ciencia i Societat" elaborat pel Select Committee on Science and 
T echnology of the So use of Lords de Gran Bretanya i donat a conéixer a 
mitjans de mar<; de 2000. Els Lords britanies assenyalen que existeix una crisi 
de confian98 en la ciencia i que molts valors són posats en dubte, entre altres 
raons, perqué existeix fonamentalment una reticencia del públic sobre l'autoritat 
científica i perqué la majoria de la informació que rep la ciutadania una vegada 
superada l'escola esta determinada perla creació d'una realitat deformada pels 
mitjans de comunicació, als que s'assenyala com un deis principals 
responsables de la trivialització deis missatges culturals que s'esta produint. "A 
més de la negativa imatge de la ciencia real -afirma !'informe-, els mitjans 
ofereixen un exótic ventall de material que va més enlla de la respectabilitat 
científica: horóscops, alió paranormal i moltes altres coses, per exemple sota 
l'aparenc;a de temes de salut, que tendeixen a debilitar en la ment del públic la 
validesa d'una aproximació racional als problemes plantejats. 

Com podem observar, aquests arguments de !'informe no són nous ni són 
exclusius del món britanic, reflecteix una profunda crisi de valors que sens 
dubte s'han d'englobar a la deriva que pateix el sistema informatiu. 1 no podem 
oblidar que són els mitjans de comunicació els que, avui més que mai, s'han 
convertit en generadors de la formació continuada i de la cultura de la 
ciutadania. 



Així l'han entes també recentment la Unió Europea donat que en el consell 
celebrat en Lisboa al marc; de 2001 els caps de Govern deis estats membre van 
adoptar l'acord de llenc;ar un programa per a l'analisi i promoció de l'activitat 
científica i tecnológica a Europa, dintre del que s'ha considerat decisiu l'estudi 
de la situació de la cultura científico-tecnológica així com de la percepció que el 
públic té deis avanc;os en aquest camp del coneixement. Per aixó s'ha creat el 
mes passat a Brussel-les una comissió d'experts que té com missió establir un 
programa de recomanacions per a la difusió de la cultura científica amb la 
finalitat d'augmentar el coneixement científic en l'ambit europeu. En una 
primera fase, ha de tenir preparat !'informe pera elevar-lo al Consell Europeu a 
l'abril de 2002. Entre aquests experts, i a iniciativa del Departament de Ciencia i 
lnvestigació de la Unió Europea, figura un representant de I'Ajuntament de 
Barcelona. 

Opinions i actituds respecte a la ciencia a la ciutat de Barcelona 

Les dades obtingudes a l'últim ómnibus Municipal, realitzat pel Departament 
d'Estudis i Avaluació de l'lnstitut Municipal d'lnformatica de I'Ajuntament de 
Barcelona, confirmen !'interés deis ciutadans de Barcelona per la ciencia i la 
tecnología. Segons es desprén d'aquestes dades, un 65'2% deis consultats es 
mostra interessat en els avenc;os científics i tecnológics i un 87'2% es 
manifesta d'acord en qué I'Administració Pública doni suport a la investigació 
científica i tecnológica. D'altra banda, a la pregunta sobre si la investigació 
contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones, un 93'4% deis 
consultats respon positivament en el cas de la investigació médica, un 85'9% 
en el de les tecnologies de la informació i la comunicació, un 84'5% en el cas 
de l'energia solar i un 83'7% en el de la informatica. Sectors com el de la 
biotecnologia i l'exploració de l'espai també obtenen respostes positives, 
encara que amb percentatges menors (59'7% i 53'1 %, respectivament). Els 
únics sectors de la recerca que obtenen una valoració negativa -en relació a la 
seva contribució a la qualitat de vida- son la investigació científica militar i 
l'energia nuclear (només el 26,7% i el 34,3% deis enquestats responen 
positivament aquesta pregunta, respectivament). 

És a dir, en general, la ciutadania de Barcelona esta interessada pels temes 
científics i tecnológics. D'aquest estudi resulta també que els ciutadans 
s'informen deis avenc;os científics i tecnológics a través deis mitjans de 
comunicació. El cicle "La Ciencia al Carrer" dona resposta a aquest interés deis 
ciutadans per la ciencia, obrint un nou canal d'informació directa amb els 
científics i investigadors de la ciutat, principals productors del nou coneixement. 

Iniciativas municipals pera l'impuls de la cultura científica ciutadana 

El programa "La Ciencia al Carrer" ha estat organitzat per la Regidoria de Ciutat 
del Coneixement amb la col-laboració de I'Ateneu Barcelonés, la Reial 
Academia de Ciéncies i Arts de Barcelona, I'Associació per al Foment de la 
Ciencia i I'Associació Catalana de Comunicació Científica. A més, diferents 



mitjans de comunicació locals han col-laborat en la difusió del programa i deis 
continguts de les conferencies. Tal és el cas de La Vanguardia Digital i el Diari 
de Barcelona, que mantenen una secció dedicada al cicle amb el text complert 
de les conferencies. O el de BTV, televisió pública de la ciutat, que esta 
emetent setmanalment la conferencia de forma íntegra i ha dedicat nits 
tematiques a diferents temes desenvolupats durant el cicle. Les universitats 
públiques, els hospitals, les escoles i els centres de recerca de la ciutat de 
Barcelona també han coHaborat de forma molt activa en la difusió del 
programa. 

Unes 2.500 persones han acudit fins ara a I'Ateneu per escoltar les 
conferencies. En el cas de les retransmissions en diferit per BTV s'ha arribat a 
audiencias de 7.000 persones, superant les expectativas degudes al difícil 
horari d'emissió (a partir de les dotze de la nit). A aquestes xifres hem d'afegir 
les "visites" a les pagines web de La Vanguardia Digital i el Diari de Barcelona. 

El balanc; ha estat altament positiu. Per aixó "La Ciencia al Carrer» continuara 
l'any vinent en els districtes, per tal d'apropar encara més el món científic als 
nostres ciutadans i ciutadanes. 

Per últim, és important destacar que el cicle 11La Ciencia al Carrer" no és una 
iniciativa a·illada, sinó que forma part d'un programa global d'aquest equip de 
govern. Entre les actuacions que s'han posat en marxa amb l'objectiu 
d'impulsar la cultura científica ciutadana destaquen la recent reinauguració del 
Planetari Municipal del Centre de Recursos de I'Espai de Barcelona, al Districte 
d'Horta-Guinardó, per iniciativa de la Comissió d'Educació i Cultura; o els cicles 
de conferencies "Genética i Ciutar i "Internet i Ciutat", així com la propera 
inauguració, coincidint amb la Setmana de la Ciencia Europea, de "La ciencia a 
la butxaca", exposició basada en bitllets de curs corrent que contenen motius i 
personatges científics, procedents de diversos pa·isos, i que serveixen per 
explicar algunes tites i reptes de la ciencia i la tecnología. 

Barcelona ha de ser una ciutat educada i amb idees i per tant amb ciutadans i 
ciutadanes amb capacitat d'escollir, esperit crític i preparats per ser 
protagonistas de la ciutat i de la societat del coneixement. 


