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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

En aquest informe us presentarem els suggeriments i les propostes sorgides al 
llarg de la IV Jornada de Santa Llúcia que anualment organitza la Societat 
Catalana de Biologia (SCB) i la Fundació Ciència en Societat (CenS).  

 

Aquest és el quart any de la Jornada de Santa Llúcia. Mentre que les dues 
primeres (el 2006 i el 2007) es van centrar en explicar qui érem i cap on volíem 
caminar; el 2008 i el 2009, s’han centrat més en el públic receptor de la 
comunicació científica. El 2008 va tractar sobre El cas dels transgènics. Aquest 
any 2009, es volia fer una reflexió sobre Què es comunica malament en el cas 
del canvi global i el cas de les vacunes. Rere ambdós camps científics hi ha 
qüestions de comunicació comunes: per què el públic pot creure que hi ha 
conxorxes per aniquilar part de la població mundial? Què fem malament? Què 
podem fer per a que la comunicació arribi bé? 

 

Ateses les nombroses conferències científiques sobre vacunes i sobre canvi global 
que hi ha en general i a l’IEC en particular1 es va considerar com a millor opció 
centrar-se directament en el debat entre els assistents a partir de quatre breus 
intervencions inicials  

 

El debat ha estat facilitat per l’equip d’ARC Mediació Ambiental, que va recollir les 
aportacions d’un públic format per comunicadors científics, investigadors i 
docents, que han proposat eines i criteris per millorar la comunicació de temes 
científics que es prestin a pensar en conxorxes mundials. El resultat es 
complementa amb les reflexions de la Jornada de Santa Llúcia de l'any passat i 
servirà per publicar un petit text bàsic de referència en clau de recomanacions 
fruit del treball col�lectiu dels assistents a ambdues sessions. 

                                                 
1
 Recordem per exemple que a la sessió inaugural de la SCB el 23 de novembre hi van 
participar un viròleg i un epidemiòleg i el 3 de desembre s'organitzà una jornada sobre el 
tractament de la biodiversitat. 
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Els objectius de la jornada van ser: 

� Reflexionar sobre les raons per les quals determinats aspectes de la 
ciència no arriben bé al públic, en concret en dos camps: canvi global i 
vacunes. Quina és la percepció social d’aquests dos àmbits científics? 
Quines son les raons d’aquesta percepció? 

� Identificar quines d’aquestes raons depenen de nosaltres, dels 
comunicadors. 

� Analitzar possibles propostes per a que la comunicació arribi bé. Com 
millorem la comunicació sobre el canvi global i les vacunes? Com podem 
aturar les teories conspiratives? 

 

La jornada va transcorre segons el següent programa: 

 

16:30 Benvinguda.  
 

16:35 Camps diversos, suspicàcies coincidents.  
Cristina Junyent, CenS, SCB 

 

16:45 Què es percep sobre les vacunes? 
Mercè Piqueras, ACCC 

 

16:55 Què es percep sobre el canvi global? 
Xavier Duran, TV3 

 
17:05 Les suposades conxorxes dels científics.  

Jaume Estruch, Rubes editorial, COSCE 
 
17:10 Debat: Què podem fer per aturar les teories conspiratives?  
  Com millorar la percepció social? 
 
19:30 Cloenda i happy hour 
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3. INSCRITS A LA JORNADA2 
 

Nom i Cognom Institució participants/ Sector 
Carlo Ferri UAB 
Cristina Junyent* Fundació Ciència en Societat 
David Bueno Genètica, Universitat de Barcelona 
Ignasi Cebrián CBC, Ensenyament, Biòlegs Glocals 
Jaume Cambra Botànica, Universitat de Barcelona 
Jaume Estruch * Rubes Editorial, Cosce 
Mercè Piqueras * ACCC 
Montse Vallmitjana* SCB, Ensenyament 
Oriol Cabré*  
Paca Cíller Museus 
Pau Senra KdV Cultura 
Pere Estupinyà*  
Rafael Abós CBC 
Ramon Roca SCB, Biologia i Indústria 
Raül Toran Institut Cardiologia 
Rosa Martínez Premsa, Universitat de Barcelona 
Rosa Pujol*  
Xavier Castells*  
Xavier Duran * Programa El Medi Ambient - TV3 

 

Nom i Cognom Equip de facilitadors 
Xavier Carbonell ARC Mediació Ambiental 
Mar Fábregas ARC Mediació Ambiental 

 
 
 
El text que recull aquest informe s'ha de considerar un esborrany sotmès a 
revisió per part de les persones que han participat presencialment a la sessió. 
 
Qualsevol aportació o comentaris a l’acta, podeu fer-nos-les arribar fins el 15 de 
març a: arc@mediacionambiental.com 
 

 
Agraïm les aportacions a tothom que ha participat a la 

jornada de treball.  
 

                                                 
2
 Marcats amb un asterisc les persones que vas assistir al debat 
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4. QUÈ ES PERCEP SOBRE LES VACUNES I SOBRE 
EL CANVI GLOBAL? PER QUÈ S’ESTÀ DONANT 
AQUESTA SITUACIÓ? 
 
En primer lloc, Cristina Junyent, va fer una petita introducció per centrar 
el tema i justificar el tractament conjunt d’aquests dos camps: les vacunes 
i el canvi global (referit especialment en el canvi climàtic). Hi ha 
paràmetres de coincidència que estan provocant que la informació arribi 
malament al públic. Tots dos presenten problemes de comunicació 
comuns: per què el públic pot creure que hi ha conxorxes per a aniquilar 
part de la població mundial? Què fem malament? Què podem fer perquè la 
comunicació arribi bé?. 
 
 
A partir de les reflexions durant les presentacions prèvies de Xavier Duran 
(TV3), de Mercè Piqueras (ACCC) i de Jaume Estruch (Rubes editorial, 
COSCE) i de les aportacions de la resta d’assistents durant el debat, es 
presenten a continuació els principals aspectes percebuts pel públic 
respecte als "gaps" o buits comunicatius en relació a les vacunes i 
el canvi global així com les principals raons que explicarien aquestes 
situacions de percepció. 
 

4.1. L'èxit de la teoria de la conspiració 

 
La teoria de la conspiració està força socialitzada. Domina la percepció que 
hi ha una mena de conxorxa mundial, també contra la comunitat 
científica, com si hi hagués algú que modifica deliberadament les dades, 
amb mala intenció. 
 
Possibles raons  

� En primer lloc, es constata que “té molt d’èxit la teoria de la 
conspiració”. Resulta més atractiva com a explicació, 
probablement perquè deixa obert a histories més fantasioses 
que la simple realitat 

� D'altra banda, és inherent a la naturalesa humana voler 
trobar maquinacions darrere les situacions de la vida. La 
historia de la humanitat està plena de "conspiracions", des de 
les conspiracions vinculades a l’aterratge a la Lluna fins la 
crema de Roma o Alexandria.  
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� La conspiració pot ser en ella mateixa “lucrativa” a molts 
nivells. Dóna joc a un perfil de gent no forçosament científica 
que pot obtenir-ne beneficis econòmics. 

� El canvi global, les possibles pandèmies són complexes 
d'abordar en el context actual. La manca d'una prospectiva 
clara i definitiva, la necessària gestió adaptativa, fa que 
aquestes situacions es visquin amb molta incertesa "i ens 
tranquil�litza trobar un culpable" 

 

4.2. Desconeixement del tema 

 
Es percep que moltes vegades no hi ha aquesta mala intenció, el que hi ha 
és un desconeixement del tema que s’està tractant i de la seva evolució 
tant per part dels que comuniquen com per part dels que reben la 
informació. 
 
Possibles raons 

� D'una banda, es percep una manca d'anàlisi crítica sobre les 
informacions que es reben, moltes vegades -i pot semblar 
paradoxal- per part de gent culta i formada. Això es fa palès per 
exemple en alguns casos coneguts, com el d'alguns biòlegs, 
s’han posicionat contra les vacunes. 

� D'altra banda, s’esgrimeixen arguments poc contrastats 
respecte al fet de no vacunar-se, com ara la immunització 
natural (en el cas d’alguns professionals de la sanitat).  

� També hi ha determinades persones a les que el tema de les 
vacunes provoca aversions o neurosis. 

� S'insisteix que en ambdós temes, encara que els comunicadors 
científics puguin conèixer bé el tema i el vulguin tractar amb 
rigor, desconeixen com evolucionarà en un futur (p.ex., en 
el cas de les epidèmies). El cas de la grip A seria un bon 
exemple ja que en el moment que es van prendre determinades 
decisions i es van comunicar al públic, encara no se sabia l' 
evolució precisa de l’epidèmia. 

 



JORNADA DE SANTA LLÚCIA 
DESEMBRE DE 2009 

 

 
C. Fiquera, 2    22720 Hecho      Mòbil 676.95.49.29     Tlf/FAX  974.37.52.68     arc@mediacionambiental.com  www.mediacionambiental.com 

 

 

7 

 

4.3. Alarmisme social 

 
S’han desencadenat processos d’alarma respecte a les vacunes i al canvi 
global que d’alguna manera s’han anat ampliant a bona part de la 
societat, sense contrastar suficientment. 
 
Possibles raons 

� Es podrien trobar les raons dins del concepte que l’autor d’un 
article publicat a una revista mèdica (New England Journal of 
Medicine) defineix com “epidemiologia emocional”. A 
l’article, aquest autor aplica aquest concepte al cas de la vacuna 
de la grip H1N1 i explica com ha anat canviant l’opinió pública 
en relació a aquesta vacuna, passant de ser una necessitat 
peremptòria (al juny i juliol) a una de les majors amenaces 
contra la humanitat. Això ho consideren una evolució 
emocional, com és moltes vegades l’alarmisme i l’angoixa i que 
d’alguna manera, són contagiosos. 

� També ha hagut escenificacions poc afortunades. En 
concret, es parla d’una sèrie americana sobre casos de 
bioterrorisme (“Re-gènesi”) i que va presentar un cas relacionat 
amb la grip espanyola, amb les mateixes inicials que la grip A, 
al mateix moment que començaven a aparèixer casos de grip A 
al món. 

� Alguns mitjans de comunicació també han col�laborat a 
incrementar l’alarmisme social. En el cas de la grip A, cada dia 
posaven l’accent en la quantitat de morts i sembla que 
s’esplaiaven massa en explicacions i en donar dades que no 
donaven en el cas, p.ex. de la grip estacional. 

 
 

4.4. Principi de precaució generalitzat 

 
Es considera que moltes vegades ha estat el principi de precaució adoptat 
per les institucions públiques el que ha fet que s'adoptessin determinades 
directrius que posteriorment s'han valorat com a excessives. 
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4.5. La poca contundència en el missatge obre massa els marges 
d'interpretació dels fets científics 

 
S’ha generat una situació en la que es deixa, al públic destinatari de la 
comunicació científica, una porta oberta a la seva interpretació que sovint 
defuig del rigor i pot estar generant confusió. 
 
Possibles raons 

� Tot i que hi ha un consens gairebé total sobre l'existència del 
canvi climàtic i sobre el fet que en la major part es deu a les 
activitats humanes és veritat també que hi ha diverses postures 
sobre alguns mecanismes, sobre efectes concrets a mig termini 
i per regions o en l'atribució de certs fets al canvi climàtic o a 
altres causes. Segons como es presenti la informació es corre el 
risc que el públic en general faci més seus els dubtes i les 
incerteses que les contundències científiques dominants 
que constaten el canvi climàtic 

� També hi ha missatges extrems (es citen els missatges més 
catastrofistes que es transmeten des d'algunes entitats 
ecologistes) que tampoc ajuden que la gent resti oberta a 
entendre altres missatges més realistes. 

� S’abusa de les divergències dels científics que estan 
d’acord que hi ha un canvi global encara que no coincideixen en 
tots els matisos. 

� Per últim, molts dels negacionistes (del canvi climàtic), 
destaquen per la seva inflexibilitat a reconduir el discurs i a 
fer-se enrere. Moltes vegades és simplement per una qüestió de 
mantenir el prestigi que ha permès tenir un protagonisme 
privilegiat als seus arguments. Molts són incapaços de 
desmuntar l’historia que han creat. 

 
 

4.6. La credibilitat que es dóna a determinades intervencions 
mediàtiques 

 
Aquestes aportacions van sorgir en relació a l'anomenat “fenomen 
Forcades”, en referència a l’impacte mediàtic que ha tingut recentment 
aquesta monja i metgessa que qüestiona la gestió pública i de les 
farmacèutiques en relació l'obligatorietat de vacunar-nos contra la Grip A. 
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En el debat es van analitzar les raons que possiblement han donat 
credibilitat a la seva intervenció. 
 
 
Possibles raons 

� La credibilitat s'identifica amb la sinceritat, enlloc e basar-
se en la veracitat. La senyora Forcades, en la seva intervenció 
pública disponible a Youtube, transmet sinceritat en la manera 
de parlar i això s’ha identificat per part del públic com a 
veracitat científica. 

� Una altra dificultat és que s’identifica coneixement amb 
titulació, provocant confusió al públic receptor del missatge. 
En el cas de la intervenció de la senyora Forcades, al presentar-
se directament com a titulada en medecina està donant per 
suposat que això es suficient per demostrar els seus 
coneixements específics sobre aquest tema. 

� Per últim, no sempre prevalen els arguments científics en 
aquesta mena d’intervencions públiques. Parlant de nou del 
“fenomen Forcades”, la seva argumentació es fonamenta en 
conviccions i això es recolza amb la imatge “persuasiva” de la 
persona que comunica que a més a més és una monja. 

 
 

4.7. Científics al servei dels lobbys 

 
Es considera que hi ha una percepció social que els científics estan al 
servei de determinats lobbys econòmics (petroli, sector industrial, 
etcètera) o de coneixement. 
 
Possibles raons 

� Determinats lobbys treballen amb caràcter finalista i des 
de fa anys per desprestigiar el món científic, fomentant 
recerques incompletes en les que es privilegia algun aspecte 
relacionat directament amb un interès econòmic. En el cas del 
petroli i en canvi climàtic això està ben documentat  

� També, es poden generar suspicàcies quan es veuen 
diferents postures científiques vers a problemes de salut 
pública incontestables (com són per exemple els perjudicis del 
tabac en la salut) sobre el que hi va haver una gran discussió 
científica als anys 50.  Quant al tema del tabac, més que dubtes 
en la comunitat científica hi havia una història semblant: les 
tabaqueres van amagar i manipular informació. 
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4.8. El denominat “pseudo–cientisme” en la comunicació 
d’aquests temes 

 
Bona part de les informacions que arriben al públic es donen a traves de 
“pseudo-científics”, es a dir, persones que es fan passar per experts 
coneixedors de la matèria però que no ho són. Es tracta de persones que 
no són forçosament incultes però que tampoc són especialistes ni 
reconeguts en el món científics en els temes que aborden. 
 
Possibles raons 

� Principalment es dóna aquesta situació en el cas dels creadors 
d’opinió. Es tracta normalment de persones amb gran 
projecció mediàtica en temes científics però que són poc 
rigorosos. En aquest sentit, hi ha determinats mitjans de 
comunicació que ofereixen espais a aquestes persones poc 
especialitzades només per raons d’audiència (en alguns casos, 
perquè són famosos en un altre àmbit). Altres vegades, 
apareixen, darrera intervencions públiques de caire informatiu, 
noms de científics sense cap mena de prestigi en el camp 
específic que es tracta, només per justificar uns valedors de 
la informació que s’està donant. 

� Una altra raó per a que es doni aquesta situació és que la 
ciència com a valor social genera relativisme. Tothom, 
encara que no pertanyi estrictament al món de la ciència, ha 
passat a tenir dret a donar la seva opinió i el seu espai sense 
necessitat de sotmetre's a cap tipus de contrast o acreditació. 

� Alguns consideren que tampoc ha ajudat gaire que prevalgui el 
rigor científic la incoherència en el desplegament de 
determinades polítiques (com ara algunes de les relacionades 
amb de canvi climàtic)  

 
 

4.9. Profit directe per determinats sectors econòmics 

 
Es percep també que hi ha determinades informacions que afavoreixen a 
alguns sectors econòmics i que per això interessa que es segueixi 
treballant i informant en una determinada línia. Es parla en concret 
del sector de l’energia nuclear, que es veuria d’alguna manera beneficiat 
pel fet que hi hagi canvi climàtic perquè es tracta d’una font d’energia que 
no emet CO2. 
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4.10. Malauradament el coneixement no és un valor bàsic de la 
nostra societat 

 
Encara que tot indica que anem cap a la societat del coneixement, es 
considera que per desgràcia aquest encara no és un valor per a la societat 
actual i per tant, sorgeixen tot tipus de sospites darrere els generadors de 
coneixement, els científics, que segueixen d’alguna manera, clamant en el 
desert. 
 
Possibles raons 

� Hi ha una part del camí cap a la societat del coneixement que 
no s’ha treballat prou i és la democratització del 
coneixement en condicions. Per fer això, és necessari dedicar 
temps per a que la ciutadania entengui les complexitats, les 
diferències i les contradiccions que té el món científic. 

� Aquesta situació també s’explica perquè hi ha una prevalència 
de l’argument fàcil i del rumor. 

� Per últim, es considera que domina la ignorància activa (la 
negació a voler saber) i la credulitat (creiem més que 
pensem). 

 
 

4.11. Dificultat de simplificar la complexitat 

 
Es considera que part de la informació que arriba al públic pot estar 
condicionada a les dificultats per a simplificar la complexitat dels temes 
que es tracten. A més d’aquesta complicació, s’afegeixen informacions 
sense rellevància científica: com exemple es cita l’activitat empresarial 
d'Al Gore quan en realitat l'aspecte rellevant és el missatge que està 
transmetent sobre el canvi climàtic; aquestes derives incorporen més 
confusió al públic destinatari. 
 
 

4.12. Desconfiança vers als científics 

 
Es considera que s’està donant una situació de desconfiança vers als 
científics, especialment als països més desenvolupats. Es parla en concret 
del camp mèdic, on cada vegada més es detecta aquesta situació i on es 
veu que la gent vol contrastar diagnòstics o recorre a medicines 
alternatives. 
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4.13. Necessitat de certeses 

 
La gent reclama certeses "immutables". Els comunicadors científics en 
aquest sentit ho tenen complicat, ja que sovint, tot i ser rigorosos hi ha 
zones d'ombra impredictibles. Curiosament, es constata que la societat en 
aquest aspecte no acumula aprenentatges. En el cas de les vacunes 
s'estan reproduint pors semblants a les manifestades per la gent ara fa 
més d'un segle.  
 
Possibles raons 

� Encara que no es va debatre en profunditat, es considera que 
una de les raons pot estar relacionada amb la manca del 
principi d’autoritat en el món científic front a l’existència 
d’aquest principi en altres àmbits (la política, l’exèrcit, la 
religió...) que permetria traslladar al públic certeses de forma 
més contundent. 

 
 

4.14. Por al desconegut 

 
Es considera que existeix una certa por al desconegut que a vegades fa 
que agafem les anècdotes com a veritats absolutes. En aquest cas, 
mentre que la necessitat de certeses no es pot solucionar incrementant el 
coneixement, en el cas de la por al desconegut si que es podria resoldre. 
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5. COM EN PODEM MILLORAR LA PERCEPCIÓ 
SOCIAL? Algunes eines. 
 
En aquest apartat recollim les aportacions en clau de proposta que van fer 
els assistents per solucionar algunes causes de les problemàtiques 
detectades en l'anàlisi de l'apartat anterior. Cada proposta està 
classificada seguint el mateix criteri que a la Jornada de Santa Llúcia de 
l'any 2008 que les agrupava en: 

� Eines de divulgació. 
� Eines de conscienciació / participació. 
� Eines del sector de l'ensenyament. 
� Eines de seguiment i control científic. 

 
Recordem que es tracta d’un llistat orientatiu que caldrà debatre amb més 
profunditat.  
 
 

5.1. Propostes per a combatre el desconeixement 

 
1. Compromís del científic per informar. Es tracta d’incorporar, 

dins la professió i tasques del científic, l’obligació de la comunicació, 
amb l'alliberació del temps corresponent que es necessita per fer-
ho. 

���� Eines de divulgació 

 
2. Evitar l'instrumentalització del científic per part dels 

professionals dels mitjans de comunicació que de vegades canvien 
la informació veraç amb les seves interpretacions  

 
���� Eines de conscienciació / participació 

 
3. Ensenyar a l’alumnat a buscar informació veraç. 

 
���� Eines del sector de l’ensenyament 

 
4. Fer visible i comprensible l'invisible. Fer entendre que, encara 

que no es vegin, les partícules a l’aire o els microorganismes, poden 
fer mal 

 
���� Eines del sector de l’ensenyament 
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5.2. Propostes per a evitar l’alarmisme 

 
5. Combatre l’alarmisme amb sentit de l’humor. Es tracta de 

desdramatitzar i treure foc. 
 

���� Eines de divulgació 

 
 

5.3. Propostes relacionades amb el principi de precaució 

 
6. Fomentar el principi de la prevenció enfront del principi de 

precaució. Tenir en compte que el risc zero no existeix i en 
conseqüència, sempre que es pugui, obviar el principi de precaució, 
perquè resulta paralitzant. 

 
���� Eines de seguiment i control científic 

 
 

5.4. Propostes per a promoure la credibilitat i la informació veraç 

 
7. Exigir la presentació de proves, estudis... que avalin els fets 

dels quals es parla. Es tracta de no acceptar els fets sense que es 
raonin. En aquest sentit, ja es comença a fer i molts comunicats ja 
venen amb cites científiques. 

 
���� Eines de seguiment i control científic 

 
8. Aportar dades contrastades quan es facin comunicacions 

científiques. Fer valer que "els números canten”. 
 

���� Eines de seguiment i control científic 

 
 

9. Adaptar les dades al missatge que es vol transmetre. Es cita 
com exemple que, quan es parli que el nivell de l'aigua del mar 
pujarà degut al canvi climàtic, es tradueixi el fenomen a dades 
impactants per fer entendre el significat real del fet (per ex. citar el 
nombre de desplaçats potencials degut a l'increment del nivell del 
mar). 

 
���� Eines de divulgació 
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10. Convidar als programes científics dels mitjans de 
comunicació a persones expertes, que tractin els temes amb 
rigor, i que a més sàpiguen comunicar. 

 
���� Eines de divulgació 

 

5.5. Propostes per a combatre el pseudo-cientisme 

 
11. Compromís i lluita activa contra el pseudo-cientisme. 

 
���� Eines de seguiment i control científic 

 

5.6. Propostes per a desvincular la ciència de determinats 
interessos econòmics 

 
12. Buscar informes per part d’entitats independents. Es 

tracta de contrastar la informació científica per part d’institucions 
sense cap tipus d’interès particular en l’assumpte. Es proposa que 
aquest paper ho podrien desenvolupar entitats com l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

 
���� Eines de seguiment i control científic 

 

5.7. Propostes per a que el coneixement sigui un valor bàsic de la 
societat 

 
13. Posar en marxa mecanismes de conscienciació sobre la 

Societat del Coneixement. Dins d’aquests mecanismes, incloure 
aspectes com fer veure a la gent que el coneixement és la millor 
arma contra el dogmatisme, el fanatisme i la tirania. 

 
���� Eines de conscienciació / participació 

 
14. A l’hora de fer aquesta conscienciació, tenir una mica de 

perspectiva: mirar enrere i valorar tot el que s’ha aconseguit 
gràcies al coneixement; mirar al voltant i analitzar bé tot el que es 
vol aconseguir. 

 
���� Eines de conscienciació / participació 

 
15. Fomentar el plaer de saber, per a que, a poc a poc, saber 

ciència sigui socialment un “valor afegit” 
 

���� Eines pel sector de l’ensenyament 
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16. Treballar el missatge en el sentit de fer positius els 

coneixements científics, per a desmuntar la idea que la ciència és 
el mal de tot el que ens passa. 

 
���� Eines de divulgació 

 
 

17. Exigir més responsabilitat i més professionalitat a alguns 
mitjans de comunicació. 

 
���� Eines de conscienciació / participació 

 
 

18. Evitar els debats públics amb persones que ofereixen 
credibilitat però no veracitat, perquè gairebé sempre sortiran 
guanyant elles. 

 
���� Eines de divulgació 

 
 

19. Fomentar el debat obert (amb gent a favor i gent en contra) 
a escala social, que permeti crear opinió. En general, aquests debats 
es donen als mitjans de comunicació, però en horaris de poca 
audiència. 

 
���� Eines del sector de l’ensenyament 

 
20. Realitzar debats a les escoles. 

 
���� Eines del sector de l’ensenyament 

 
21. Implementar programes com ara “Enciende”, projecte 

d’ensenyament de ciència dirigit a escolars entre 7 i 18 anys de cara 
a introduir la cultura científica des de l’escola. 

 
���� Eines del sector de l’ensenyament 

 
 

5.8. Propostes per a simplificar la complexitat 

 
22. S’ha de fer encara un gran esforç en simplificar la 

informació que es vol comunicar per superar el desnivell que hi ha 
actualment. 

 
���� Eines de divulgació 
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23. Convidar, als programes de ràdio i televisió, a científics que 
saben comunicar i connectar amb un públic general. 

 
���� Eines de divulgació 

 
 

5.9. Propostes per a afavorir la confiança vers als científics 

 
24. És necessari posar en marxa una campanya de re-prestigiar 

ciència i científics. 
 

���� Eines de divulgació 

 
 

5.10. Propostes per a aprendre a gestionar la incertesa 

 
25. Fer comparacions entre les incerteses de la ciència i les 

incerteses del dia a dia. Es tracta de portar la realitat de la ciència 
a la realitat de la vida de cadascú. 

 
���� Eines de conscienciació / participació 

 
26. Ensenyar, o intentar transmetre que la vida implica manca 

de certesa 
 

���� Eines del sector de l’ensenyament 
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6. COM EN PODEM MILLORAR LA PERCEPCIÓ 
SOCIAL? Alguns criteris... 
 

A més de fer propostes concretes d’eines a implementar per a millorar la 
percepció social en aquesta situació de "gap en la comunicació científica", 
també es van fer algunes aportacions en clau de criteris de comunicació.  
Són els que presentem succintament a continuació: 
 

1. Tenir cura del llenguatge i de la terminologia. Ens 
ajudarà a fer-nos entenedors i generarà aliances. 

2. Comunicació no anecdòtica. Es tractaria que la 
comunicació científica impregni la societat i així evitem els 
sensacionalismes. 

3. Comunicació preventiva. Es clar que elegint moments i 
formats, convé explicar tot el que convingui per aclarir 
possibles mals entesos. En alguns casos el sabem més del 
que diem i comuniquem. 

4. Comunicació fonamentada en la solidesa de les fonts. 

5. Comunicació argumentada. Cal explicar bé les bases 
argumentals del missatge que es transmet.  

6. Comunicació en primera persona (i evitar 
l'instrumentalització del científic). 

7. Simplificació del discurs sense perdre el rigor. 

8. Adequar la informació a la maduresa científica del 
públic receptor. Alguns proposen d'entrada no oferir al 
públic tots els matisos disponibles per evitar que se'ns perdin 
en un primer moment en el que són veritats científiques 
incontestables. 

9. Personalitzar efectes i costos perquè el ciutadà se senti 
afectat. 

10. En una línia semblant: fer visible que es poden fer coses 
per frenar, alentir o mitigar el canvi climàtic, i que els 
efectes no són inevitables. Així evitarem d'immobilisme. 

11. Aixecar el ciutadà a l’alçada dels científics. Obligar-lo 
que, ajudat des de l'àmbit formatiu, faci un esforç per 
apropar-se amb rigor al món de la ciència. 

Barcelona, gener 2010 


