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Ens trobem en un moment historie definit per l'evolució de la societat industrial 
a l'anomenada societat del coneixement el desenvolupament de la qual es fonamenta, 
principalment, en la rapida incorporació d'algunes innovacions cíentífiques a la nostra 
reaJitat més quotidiana. Les transformacions que acompanyen aquesta evofució no són 
1an sois económiques, sinó també i sobretot, culturals i socials. Garantir l'accés als 
coneixements i a les noves oportunitats, evitant efs riscos d'una exclusió social és, per 
tant , un deure que ha de formar part integral del conjunt de politiques socials de la 
clutat. 

la cultura científica com a estrategia de ciutat: el context 

Una estrategia de Barcelona, integrada en el marc de Catalunya, d'Espanya, 
d'Europa i del Món. Les estructures municipals que intervenen més estretament en 
l'aplicació del pla han establert des d'un principi línies de treball conjuntes amb entitats 
d'ambit autonómic (especialment el Departament de Cultura de la Generalitat, la 
Fundació Catalana per a la Recerca i l' lnstitut d'Estudis de la Satut) i estatal (amb la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Es treballa també conjuntament 
amb les agrupacions ptofessionals com I'Associació pel Foment de la Ciéncia i 
f'Associació Catalana de Comunicació Científica. En l'ambit europeu, el pla 'La Ciutat 
per la Ciencia' respon als objectius del plá d'acció 'Ciencia i Societat' i el programa de 
'Benchmarking sobre Polítiques NacíonaJs de Recerca'. En el conte.xt internacional, un 
deis principals reptes per a la ciutat consistira en la creació de !'Academia de Socletat i 
Ciencia, una entltat de referencia en el pla de la cultura i la comunicació científiques 
que ha estat un deis llegats del Fórum de les Cultures 2004, amb motiu del dialeg 
Coneixement Científic i Diversitat Cultural (8e Congrés de la Xarxa Internacional Public 
Communication of Science and Technology). 

Una tradició científica important . Barcelona té una sólida tradició científica i 
tecnológica, en bona part lligada amb el fort desenvolupament industrial i on 
destaquen els ambits de l'enginyeria, la botanica o la biomedícina. Ptecisament se 
celebren enguany els cent anys de I'Observatori Fabra, un deis grans símbols de la 
ciutat, fruit de la col-laboració entre el món empresarial i la ciencia. 

Agenda 21 de la Cultura. El pla garantitza el desenvolupament de les recomanacions 
de !'Agenda 21 de la Cultura, especialment pel que fa referencia al punt 41 , relatiu al 
foment de les activitats per a la promoció de la cultura científica. 

Una única cultura. És hora d'acabar amb la dicotomia, consolidada al llarg del segle 
XX, que ens fa parlar de cultura a seques (art, humanítats i ciencies socials) i de 
cultura científica com a quelcom de diferent. 

Cap al futur Museu d'Hístória Natural de Catalunya. El pla continuara aprofundint 
en el procés de transformació dels actuals centres i museus de ciencias de titularítat 
municipal en el que esdevindra el nucli central del futur Museu d'História Natural de 
Catalunya. 

Alian~es estrategiques amb la universitat i els sectors empresarial i industrial. 
S'ha de reforyar el triangle 'ciutat-universitat-empresa'. Aquest triangle implica també 
línies de treball conjuntes que inclouen també els centres de R+D (molts d'elfs adscrits 
a les umversitats) 1 ets centres d'ensenyament. 
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El paper de les biblioteques i altres centres culturals arreu de la ciutat. La 
col·laboració de la Xarxa de Biblioteques i altres centres culturals de la ciutat permet 
una necessaria 'descentralització' de les activitats cap els barris, les qual.s s'apropen 
d'aquesta forma al conjunt de la ciutadania. 

Els joves i les vocacions científiques. Actualment, tant a la nostra ciutat com a la 
resta d'Espanya i d'Europa, s'ha constatat una manca de vocacions científiques entre 
els joves (particularment greu entre les dones joves) que es paradoxal ambla creixent 
necessitat de massa crítica que garantitzi el desenvolupament de la ciutat. 

La participació de les dones. La promoció de la cultura científica, actuant a tots els 
nivells (des de l'escola fins els mitjans de comunicació), emergeix com a estrategia 
privilegiada per combatre les desigualtats en la participació, la visibilitat i la distribució 
del poder dins la comunitat científica i tecnológica. 

Idees i projectes. L'impuls de la recerca, de la ma de la promoció i difusió de la 
cultura científica ciutadana, son elements necessaris perqué Barcelona esdevingui en 
una autentica "ciutat-viver d'idees i projectes". 

Els reptes concrets: 

1. Promoure una ciutadania més activa i amb més capacitat de decisió davant els 
nous reptes científics, medies i tecnológics. 

2. Consolidar la imatge pública de la recerca i la innovació com a elements clau 
de desenvolupament 

3. Millorar les possibilitats d'accés a les noves oportunitats , refor9ant aixi la 
cohesió social i reduint les fractures educativa i digital 

4. Impulsar el procés de transformació deis centres i museus de ciencia de 
Barcelona cap al nou Museu d'História Natural de Catalunya 

5. Refor9ar el triangle ciutat-universitat-empresa 
6. Identificar i promoure les arees estrategiques clau per al desenvolupament de 

Barcelona en la societat del coneixement 
7. Fomentar el coneixement i la difusíó deis valors cientrfics locals 
8. Reconduir !'actual crisi de vocacions científiques entre els joves 
9. Corregir la desigualtat de genere en l'ambit de la ciencia i la tecnología 
1 O. Projectar intemacionalment els valors de Barcelona com a ciutat-viver, 

generadora d'idees, projectes i oportunitats 

El programa d'actuació: 

Per assolir els reptes esmentats i amb un focus particular en les deu arees que, de 
partida, s'han considerat com estratégiques per a la ciutat de Barcelona, es propasa el 
següent programa d'actuació, el qual sera coordinat 1 executat des de la Direcció de 
Promoció de Cultura Científica de I'ICUB. 

S'han establert dos tipus d'accions: unes específiques, que recullen les linies de 
treball concretes de cada any i s'adapten a situacions particulars locals i 
internacionals, d'altres de caracter regular i llarg termini, que tenen lloc de forma 
continuada. En tetes elles es desenvolupen sistemas d'avaluació i seguiment deis 
resultats, utilitzant diverses metodologies (participació, percepció de canvis en les 
enquestes de població, etc.}. D'altra banda, cadascuna d'elles disposa també del seu 
propi pla de patrocini, emfatitzant en la col ·laboració d'entitats diversas i 
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representatives de tots els sectors (administració estatal i europea, entitats bancaries, 
indústria farmacéutica. sector tecnológic, etc.). 

A. Accions especifiques: 

• 2004, Any Fórum: Dialeg Coneixement Científic i Diversitat Cultural. Creació 
de l'Academlél Internacional Ciencia i Societat. Seminari "Periodisme Científic 
en un Món Dívers11

• Taller "Museus de la Salut í la Vida". Comunicació i 
Llenguatge a l'Era Digital. Llibre "Josep Comas i Sola~ astrónom í divulgador'' 
(centenari Observatori Fabra). Exposició 'Quan la Ciencia es traba amb I'Art'. 
Cicle de conferencies "La Tercera Cultura: Art, Ciencia i Tecnología" (amb 
Artnodes, Universitat Oberta de Catalunya). 

• 2005, Any del Llibre i la Lectura: Seminari "El Llibre de Divulgació Científica". 
El Llibre de Divulgació Científica al Club de Lectura. Publicació d'un Cante de 
Divulgació Científica i activitats per a les escotes. Participació de Barcelona en 
la Celebració de I'Any mundial de la Física (Unesco) amb motiu del centenari 
de la publicació deis principals articles d'Aibert Einstein (ambles universitats). 

• 2007, Possfble Any de la Ciencia: Centenari de la concessió del Premí Nobel 
a Santiago Ramón y Cajal (desembre 2006). Centenari de la creació de 
l'lnstitut d'Estudis Catalans (juny 2007) i del CSIC. 50 aniversari del primer 
satéHit artificial (Sputnik). 75 aniversarl del descobriment del neutró. Centenari 
del naixement de Rache! Carlson (autora de Sl/ent Spring) 

B. Accions regulars: 

• Tardors científiques: Setmana de la Ciencia de Barcelona. Fórum on-line. 
Jornada d'Animació pera Joves. Café Cientific. 

• La ciencia al carrer (universitat i ciutat): Genética i Ciutat. Visions de Ciencia. 
Medicina al segle XXI. L'aventura de la Ciencia. Desenvolupament deis 
ltineraris Científics de Barcelona. Setmana Mundial del Cervell 

• Observatori Científic de la Ciutat Mediterrania: Recursos electrónics. Xarxa 
tematica sobre Biodiversltat. Mediateca: Xarxa virtual de centres i museus de 
ciencia. L'Observatori Ambulant. L'Observatori en acció. 

• Despfegament de 1' Academia Ciencia i Societat: Seminari Anual de 
!'Academia Ciencia i Societat. Escota d'Estiu Joan Oró. Patticipació en el 
projecte d'elaboració de la Xarxa Espanyola d'Agents Locals de Difusió de la 
Ciencia. Lideratge del projecte Xarxa Europea de Ciutats per la Ciencia 

• Programa Dona i Ciencia: Activitats generals del Programa Dona. Segona i 
tercera edició del congrés Dones i Homes: Salut, Ciencia i Tecnología 

• Fórum BCN d'lnnovació i Cultura Científica 

• Promoció i difusió de les ciencies aeronautiques i de l'espai, en el marc de 
!'estrategia coordinada per la Regidoria de Ciutat del Coneixement 

C. Oesenvolupament del Pla Estrategia de la Ciencia 2005-2015 
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En el marc del Pla Estrategic del Sector Cultural de la ciutat, i per tal de fer front als 
reptes que se'ns plantegen en relació a la cultura científica des d'una perspectiva 
global i coherent, es propasa el disseny i desenvolupament d'un Pla Estrategic de la 
Ciencia peral periode 2005-2015. 
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