Projectes 2012

Premis
Nacionals de
Recerca 2012
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució Catalana de Suport
a la Recerca convoca els Premis Nacionals de Recerca. Aquests guardons tenen la finalitat
de fomentar el reconeixement social de la ciència i, molt particularment, divulgar entre la
societat catalana l’activitat científica dels investigadors vinculats al nostre país.
Els Premis volen reconèixer i reflectir, sota uns mateixos guardons, les diverses facetes tant
de l’activitat investigadora com de les iniciatives de comunicació i divulgació científica,
de mecenatge científic i de cooperació públic i privada en projectes d’R+I a Catalunya.
Els guardons compten amb 5 modalitats: el Premi Nacional de Recerca, el Premi Nacional
de Recerca al Talent Jove, el Premi Nacional de Mecenatge Científic, el Premi Nacional al
Partenariat Públic-Privat en R+I, i el Premi Nacional de Comunicació Científica.
D’aquestes cinc modalitats, les tres darreres van ser convocades pel Govern de la Generalitat
per primera vegada el 2011, amb l’objectiu de fer un reconeixement públic a les persones,
empreses o altres entitats que promouen o donen suport a projectes científics a Catalunya. El
procés per a la gestió, convocatòria i producció de l’edició de 2012 dels Premis Nacionals de
Recerca ja ha estat iniciat des de la FICSR.
El 2011, el Premi Nacional de Recerca va correspondre a Jordi Galí, director del Centre de
Recerca en Economia Internacional (CREI), professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
i research professor de la Barcelona Graduate School of Economics. Els Premis Nacionals de
Recerca també van guardonar la biòloga Núria López-Bigas, professora d’investigació ICREA
a la UPF, en la categoria de Talent Jove; l’empresari Pere Mir, president de la Fundació Cellex,
en la de Mecenatge Científic; IBM i el Barcelona Supercomputing Center, en la de Partenariat
públic-privat; i a Televisió de Catalunya pel programa ‘Valor afegit’, en la de Comunicació
Científica.

2 • Projectes 2012

Públic OBJECTIU
INFORMACIÓ ADICIONAL • El lliurament dels Premis Nacionals de Recerca

2011, presidit pel M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat,
va reunir més de 700 representats de l’àmbit de la recerca al Teatre Nacional
de Catalunya.

Investigadors sènior i junior, mecenes,
empreses, centres de recerca,
comunicadors/divulgadors científics.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

Candidats presentats (a les dues
categories obertes): XX candidatures
al Premi Nacional de Recerca.
XX candidats als Premi Nacional
de Recerca al Talent Jove. 720
assistents a l’acte de lliurament
PREVISIó participants 2012

ALTRE

INFORMACIÓ

ADICIONAL

• Els guardons disposen d’una
imatge pròpia adaptada a la identitat corporativa de la Secretaria
d’Universitats i Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement.

Més de XX candidatures al Premi
Nacional de Recerca. Més de
XX candidats als Premi Nacional
de Recerca al Talent Jove
COST DIRECTE

92.708,75€
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El principal objectiu del portal de divulgació científica Recerca en Acció (www.recercaenaccio.cat) és donar a conèixer la investigació que es fa a Catalunya en totes les disciplines, tant
pel que fa als resultats com als mètodes i eines emprats, de manera amena, gràfica i participativa. Un altre objectiu de Recerca en Acció és contribuir a l’ús del català com a llengua
vehicular en la comunicació científica. La gestió dels continguts i la producció del portal està
realitzada per la FICSR.

Portal
Recerca en
Acció
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INFORMACIÓ ADICIONAL • Recerca en Acció és un referent únic i inèdit quant

a divulgació científica que aposta per continguts innovadors que fomentin la
participació, l’experimentació i la interactivitat audiovisual per fomentar l’interès
per la recerca.

Públic OBJECTIU

Alumnes i professors d’ESO i
batxillerat i, en general, qualsevol
persona interessada per la ciència.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

aproximadament 100.000 visitants
anuals, 1.200 subscriptors i
1.000 seguidors de twitter.
PREVISIó participants 2012

ALTRE INFORMACIÓ ADICIONAL

• Piulades de ciència: el twitter
de Recerca en Acció, amb
més de 1.000 seguidors, és
una eina imprescindible per
conèixer l’actualitat científica. a
Catalunya.

220.000 visitants anuals,
1.900 subscriptors, 1.500
seguidors de twitter.
COST DIRECTE

96.019 €
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2n Concurs
‘X (p)rimenta’
El concurs ‘X(p)rimenta’, una iniciativa de la FICSR —mitjançant Recerca en Acció— i de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), i amb el patrocini del Parc Natural del
Delta de l’Ebre, s’adreça a professors i alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Es tracta de filmar un experiment senzill en vídeo amb l’objectiu d’il·lustrar algun principi
científic i tecnològic interessant. Els vídeos han de tenir una durada màxima de 3 minuts).
Cada escola o grup escolar, pot participar amb diversos vídeos. La seva primera edició, el
2011, va comptar amb la participació de 130 vídeos, dels quals se’n va premiar 30, els quals
van passar a nodrir els continguts audiovisuals del portal. Les temàtiques científiques tractades són diverses, com ara, la pressió atmosfèrica, la química, la biologia, la meteorologia, etc.
X(p)rimenta 2012 compta amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, CosmoCaixa Barcelona, l’Escola de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels (UPC), el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Physics!, Escola Valenciana
- Federació d’Associacions per la Llengua (FEV), l’Obra Cultural Balear i el Moviment d’Escoles
Mallorquines
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II Premi de Comunicació Científica Audiovisual

2012

La ciència més jove!

Participa-hi!

Bases i formulari d’inscripció a

www.recercaenaccio.cat

informació adicional • El concurs X(p)rimenta mobilitza

Il·lustra un principi cientíﬁc i
tecnològic interessant amb un
experiment senzill i grava’l en vídeo!
Organitzen:

alumnes i professors interessats a difondre experiments científics
en vídeo, incorporant els millors al portal Recerca en Acció i
afavorint el procés de divulgació.

Amb el patrocini de:

Públic OBJECTIU

alumnes i professors de Primària,
ESO, batxillerat i cicles formatius
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ
ALTRE informació adicional •

Patrocini:
l’edició d’ X(p)rimenta del 2012 compta amb el
patrocini del Parc Natural del Delta de l’Ebre, que
posa a disposició dels premiats diferents visites
guiades a les seves instal·lacions.

130 vídeos (30 d’ells
premiats) el 2011.
PREVISIó participants 2012

130 vídeos participants i 30 distingits.
COST DIRECTE

600 €
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3r ‘Concurs
Divulga la
Recerca de
La Marató de
TV3’
El Concurs Divulga la Recerca de La Marató de TV3 és fruit de l’acord entre la FICSR i la Fundació
La Marató de TV3. El seu objectiu és fer arribar els resultats de la recerca de La Marató de TV3 a
la societat i fer néixer joves divulgadors mitjançant la creació de reportatges audiovisuals de
3 minuts sobre els projectes finançats anualment per aquesta entitat.
En aquest concurs, concebut, organitzat i produït per la FICSR, participen totes les universitats
i escoles catalanes amb estudis de Comunicació Audiovisual. El seu programa i bases es
poden consultar a: http://www.fundaciorecerca.cat/cdm/default.asp.
El 2011, sis del 35 vídeos presentats al concurs van ser emesos pel Canal 33, incloent a les
seves caràtules la imatge de la FICSR. La Fundació també va ser citada al programa especial de
TV3 sobre el Simposi de La Marató (02/07/11), on es va esmentar el concurs i es van emetre
fragments de 2 vídeos.
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informació adicional • Els reportatges audiovisuals de l’edició de 2012

del Concurs Divulga la Recerca de La Marató de TV3 se centren en la recerca
realitzada amb el finançament de La Marató de TV3 de l’any 2006, dedicada
al dolor crònic.

Públic OBJECTIU

altre informació adicional • Els projectes finançats

anualment pels fons recaptats en La Marató de TV3 es
fan públics 5 anys després en un simposi organitzat per
la Fundació La Marató de TV3. Aquest és el marc de
lliurament dels premis de concurs

estudiants de Màsters de
Comunicació, Comunicació
Audiovisual, Periodisme o Publicitat
i RRPP —amb mínim el primer
cicle de la carrera— i estudiants
de Cicles Formatius de Grau
Superior en Audiovisuals.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

35 vídeos presentats (85
alumnes participants, procedents
de 9 universitats.
PREVISIó participants 2012

28 vídeos (el número s’adequa
en cada edició a la disponibilitat
de grups d’investigació.
COST DIRECTE

13.574,95€

Projectes 2012 • 9

La FICSR participa, juntament amb 15 socis de 14 estats europeus, en el projecte anomenat
Parliaments and Civil Society in Technology Assessment (PACITA), finançat per la Unió Europea sota el 7è Programa Marc. Pacita (www.pacitaproject.eu) és un projecte de 4 anys de
durada que pretén impulsar l’avaluació de l’impacte en la societat dels avenços científics per
assessorar els parlaments (en anglès “Parliamentary Technology Assessment” o PTA).
La comunitat científica, els polítics i la societat són actors i receptors en aquest tipus de pràctiques que inclouen la divulgació de la ciència per a la formulació de polítiques relacionades
amb les conseqüències dels avenços tecnològics i científics.
L’avaluació de l’impacte tecnològic analitza els efectes que pot produir en la societat la introducció, extensió o modificació d’una tecnologia, fent especial èmfasi en les conseqüències
que no són deliberades, indirectes o retardades, i generant recomanacions útils per a la presa
de decisions sobre el desenvolupament de polítiques públiques. La publicació portaveu del
projecte, produïda per la FICSR, s’anomena ‘VolTA’.

Projecte
europeu
PACITA
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INFORMACIÓ ADICIONAL • Una de les tasques del projecte consisteix a conèixer
i descriure les institucions dedicades a l’avaluació tecnològica parlamentària a
Europa, entre les quals figura el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència
i Tecnologia (CAPCIT), del qual la Fundació Institució Catalana de Suport a la
Recerca és membre.

Públic OBJECTIU

Institucions públiques,
administració parlamentària.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

15 institucions de 14 estats europeus.
PREVISIó participants 2012

15 institucions de 14 estats europeus.
COST DIRECTE

78.678,15 €
(2012, programa finançat per la UE).

ALTRE INFORMACIÓ ADICIONAL

• La revista VolTA és una iniciativa de 15 entitats vinculades amb
l’assessorament tecnològic que
treballen conjuntament en el projecte europeu PACITA i es publica
en paper i electrònicament dues
vegades l’any.

Projectes 2012 • 11

EspaiCiència
al Saló de
l’Ensenyament
2012
Amb l’objectiu de motivar els joves per cursar estudis científics, l’EspaiCiència dóna a conèixer
la recerca i la innovació que es du a terme a les nostres universitats, centres de recerca, empreses i centres tecnològics. L’edició de 2012 té lloc al Saló de l’Ensenyament del 21 al 25 de
març (Fira de Barcelona, Recinte de Montjuïc, Triangle del Palau 2, Nivell 0).
Posat en marxa el 2009 dins el Saló de l’Ensenyament de Fira de Barcelona, han passat per
aquest espai més de 150.000 joves que han participat en els jocs, xerrades, demostracions i
concursos que s’hi desenvolupen. L’enfocament de l’espai és mostrar de forma lúdica i interactiva experiments científics in situ.
Apropant els joves els darrers desenvolupaments de la genètica, aplicacions innovadores
en enginyeria, l’energia de fusió o l’evolució de la paleontologia, entre d’altres activitats,
l’EspaiCiència permet els nois i noies d’entre 15 i 18 anys viure la ciència en directe amb
activitats i experiments científics. Les universitats, centres de recerca, empreses i centres tecnològics han de finançar només el cost marginal d’un estand modular, no així el lloguer de
l’espai que se cedeix de forma gratuïta.
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Públic OBJECTIU

Institucions públiques,
administració parlamentària
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

18 institucions expositores,
70.000 visitants.
PREVISIó participants 2012

altre informació adicional • Amb
l’EspaiCiència, la FICSR contribueix a la
visualització i el reconeixement social de la
ciència emprant un format fresc, atractiu i
genuí. Un concepte concebut per al públic
juvenil en un escenari privilegiat com ara el
Saló de l’Ensenyament.

15 institucions expositores,
70.000 visitants.
COST DIRECTE

31.600 €

informació adicional • Pot ser divertida la ciència?

Els joves de 15 a 18 anys poden trobar la resposta a
aquesta qüestió i viure la ciència en directe mitjançant
activitats divulgatives i experiments científics de caire
lúdic i interactiu a l’EspaiCiència.
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Setmana de
la Ciència a
Catalunya
2012
La FICSR organitza des de fa 17 anys la Setmana de la Ciència a Catalunya (SC) que, cada
mes de novembre, porta una mitjana de 300 activitats de divulgació del coneixement
cientificotecnològic per a tots els públics a desenes de localitats arreu Catalunya. El 2011, la
setzena edició de la Setmana va comptar amb la participació de més de 100.000 persones.
L’SC té una clara voluntat descentralitzadora de cobrir de ciència tot el territori amb
conferències, taules rodones, cursos, tallers i jornades de portes obertes a centres i museus.
Cada any, presenta un o diversos eixos temàtics centrals —encara que no excloents—
relacionats amb efemèrides o esdeveniments científics internacionals.
L’esdeveniment centra gran part del seu programa en apropar el coneixement científic i
tecnològic a la població i molt especialment a la joventut, amb l’objectiu concret d’estimular
i potenciar la vocació científica mitjançant un programa divulgador innovador i de qualitat.
Un generós ventall d’activitats dotades de fórmules originals de transmissió del coneixement
científic molt properes al seu receptor final, que no és altre que la societat catalana en el seu
conjunt.
En total són més de 100 les institucions (universitats, centres de recerca, grans infraestructures,
museus i associacions culturals) les que sumen esforços cada any per construir la Setmana
de la Ciència. Enguany, la que serà la 17a Setmana de la Ciència encara ha de fixar les seves
dates de celebració i eixos temàtics, pendent de la convocatòria del seu Comitè Organitzador.
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informació adicional • L’SC apropa la ciència a tots els públics i molt especialment a la joventut
i els infants, per tal d’estimular i potenciar la vocació científica gràcies a un programa d’actes de
divulgació innovador i de qualitat

Públic OBJECTIU

estudiants de Primària, Secundària,
Batxillerat i universitat, públic
general (especialment, el familiar).
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

100 institucions col·laboradores, 3
patrocinadors, 70.000 visitants.
PREVISIó participants 2012

100 institucions col·laboradores, 3
patrocinadors, 70.000 visitants.

altre informació adicional • Des
de 2011, destaca molt especialment el
compromís amb l’SC i amb la divulgació
científica de patrocinadors privats, en
concret, d’Esteve, la Fundación BBVA i
Gas Natural.

COST DIRECTE

40.834,35 €
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Un dels reptes fonamentals de la Setmana de la Ciència a Catalunya (SC) és impulsar el coneixement de la ciència i les vocacions científiques entre els estudiants d’ESO i Batxillerat, els
nostres investigadors del futur. Per això, un dels actes centrals de l’SC és el Dia de la Ciència
a les Escoles, organitzat per la FICSR i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
La iniciativa arribarà enguany a la seva novena edició i té com a objectiu despertar la curiositat i l’interès dels més joves vers la ciència i la tecnologia per fomentar futures vocacions
científiques. Sota l’eslògan La ciència en primera persona, agrupa en un sol dia prop de 100
investigadors, procedents de les més diverses institucions de recerca de Catalunya, que realitzen simultàniament una conferència cadascun sobre temes diferents al mateix nombre de
centres d’Educació Secundària d’arreu Catalunya.
Les xerrades tenen una durada de dues hores. Les sessions s’adrecen a alumnes de 4t d’ESO
i de Batxillerat. Les 100 xerrades són consultables íntegrament per Internet i se centren cadascuna en un tema científic diferent. A l’edició de 2011 van participar 12.527 alumnes, 628
professors, 65 Centres de Recursos Pedagògics i 238 centres d’Educació Secundària. Des de
2003, el Dia de la Ciència a les Escoles ha estat seguit per més de 80.000 estudiants d’ESO i
Batxillerat.
L’activitat està finançada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i
ostenta la categoria de “pràctica inspiradora” per part d’aquesta institució.

Dia de la
Ciència a les
Escoles
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INFORMACIÓ ADICIONAL • La FICSR mobilitza, any rere any, 100 investigadors

catalans de totes les disciplines per parlar de ciència, tots el mateix dia, a les
escoles d’arreu el país.

Públic OBJECTIU

alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

100 investigadors, 12.527
alumnes, 628 professors, 65
Centres de Recursos Pedagògics
i 238 centres d’ESO.
PREVISIó participants 2012

incrementar el nombre
d’investigadors fins a 120.
COST DIRECTE

30.317,75 €

ALTRE INFORMACIÓ ADICIONAL •
Des de 2003, el Dia de la Ciència
a les Escoles ha estat seguit per
més de 80.000 estudiants d’ESO
i Batxillerat.
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Cadena
d’Enigmes
sobre temàtica
energètica per
a Endesa
La FICSR desenvoluparà per a l’empresa Endesa durant 2012 tres enigmes de temàtica relacionada amb l’energia i adreçats al públic familiar compost per pares i per alumnes dels dos
darrers cursos de Primària. Es tracta de jocs didàctics participatius en línia de rerefons cientificotecnològic. Els enigmes tindran un disseny atractiu i un cert grau d’interactivitat, i seran
publicats al portal Recerca en Acció.
Els usuaris han de poder registrar-se en fer el primer enigma, i així esdevenen també subscriptors del portal. La imatge d’Endesa serà sempre present de forma clara, amb la intenció que
els usuaris associïn la marca Endesa amb un contingut educatiu valuós. L’objectiu final és arribar a un públic objectiu important i difícil d’obtenir: el compost pels adults (en aquest cas,
adults amb una mínima inquietud per l’ensenyament dels seus fills).
La previsió de participació oscil·la entre 40 i 50 escoles, cadascuna amb dos cursos (5è i 6è) de
Primària, i amb dues línies per curs —entre 2.000 i 4.000 famílies rebrien la informació sobre
els Enigmes en una campanya planificada per la FICSR. Si el 30% decideix participar, això implicaria entre 600 i 1.200 famílies.
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Públic OBJECTIU

adults amb sensibilitat envers la
ciència (pares i mares de família),
alumnes de 5è i 6è de Primària.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

0 (activitat nova).
PREVISIó participants 2012

40 - 50 escoles, 600 i 1.200 famílies.
COST DIRECTE

27.322 €
(finançament: Endesa).
altre informació adicional •
La imatge d’Endesa serà sempre
present de forma clara als Enigmes,
amb la intenció que els usuaris
associïn la marca amb un contingut
educatiu valuós.
informació adicional • Els enigmes tindran un disseny

atractiu i un grau atractiu d’interactivitat. S’adrecen al
públic familiar compost per pares i per alumnes dels dos
darrers cursos de Primària.
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Sopars amb
Estrelles
2012
Els Sopars amb Estrelles estan organitzats per l’Observatori Fabra amb l’assessorament científic
i de comunicació de la FICSR. Es tracta d’un programa científic de conferències on experts de
renom presenten durant el sopar un tema d’actualitat basat en projectes o línies de treball
actuals. L’acte, inclou una visita guiada a les instal·lacions i una observació astronòmica.
És una activitat concebuda per al gran públic que pretén apropar el coneixement científic a
la societat, alhora que estimular la seva participació. L’Observatori Fabra es converteix durant
les nits de l’estiu en l’escenari d’una singular proposta que combina l’activitat gastronòmica
amb la divulgació científica.
L’edició de 2011 va oferir 89 xerrades amb sopar, visita i observació, que van atraure 7.347
assistents. La vuitena temporada dels sopars, corresponent al 2011, va ser inaugurada pel
director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Martorell, el 20 de juny.
El 2012, la FICSR tornarà a donar suport i assessorament tècnic a aquest cicle de conferències.
Aquesta col·laboració contribueix a reforçar la visibilitat institucional de la FICSR en l’entorn
de la divulgació científica a Catalunya.

20 • Projectes 2012

informació adicional • Els Sopars mostren la part lúdica i social de la ciència en un entorn físic i

històric privilegiat com és l’Observatori Fabra. En bona mesura, aquest esdeveniment ens demostra
que la ciència no té per què ser avorrida.

Públic OBJECTIU

Públic general.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

7.347 assistents.
PREVISIó participants 2012

8.000 assistents.

altre

informació

adicional

• Aquest cicle de conferències
- sopars projecta la ciència i la
gastronomia cap el gran públic de
forma àgil, propera i atractiva.

COST DIRECTE

0€
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El passat 1 de febrer de 2012 es va subscriure un conveni entre l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona (IMEB) i la FICSR amb l’objectiu genèric de fomentar els estudis científics i
l’apropament de la ciència i la recerca a l’alumnat i el professorat.
El conveni preveu la participació conjunta d’ambdues institucions en iniciatives concretes de
divulgació científica tant de la FICSR —com ara la Setmana de la Ciència a Catalunya, el Dia
de la Ciència a les Escoles, el portal de divulgació científica Recerca en Acció o l’EspaiCiència
al Saló de l’Ensenyament— com de l’IMEB —com ara el programa EscoLab i la Mostra de
Recerca Jove de Barcelona, entre d’altres.
Com a primeres accions en aquest marc, i a proposta de la FICSR i amb el seu recolzament,
l’IMEB portarà a terme algunes xerrades breus per part de científics a l’EspaiCiència de la
FICSR al Saló de l’Ensenyament (21-25 de març). També a través de la gestió de la FICSR, l’IMEB
s’integrarà en breu al Comitè Organitzador de la Setmana de la Ciència, del qual havia estat
fins ara absent l’Ajuntament de Barcelona.
Per a la Setmana de la Ciència a Catalunya 2012, i com activitat destacada i original dins del
seu programa, la FICSR i l’IMEB organitzaran de forma conjunta una sèrie de tallers científics
per alumnes de Primària, basats en l’experiència pilot “Parc Científic Mòbil”, desenvolupada
per la FICSR el 2010 amb tallers a 3 escoles de Barcelona. De cara al seu finançament, ambdues institucions optaran conjuntament a diferents subvencions institucionals.

Iniciatives de
divulgació
científica amb
l’Ajuntament
de Barcelona
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INFORMACIÓ ADICIONAL • Les sinergies entre la FICSR i l’IMEB optimitzaran

la cobertura, quant a activitats de divulgació científica, de les escoles de la
ciutat de Barcelona.

Públic OBJECTIU

estudiants de primària (projecte
dins SC), ESO i Batxillerat
(projecte dins EspaiCiència).
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

0 (projecte nou).
PREVISIó

3 col·legis de Primària a Barcelona
(projecte dins SC). 600 assistents
(projecte dins EspaiCiència).
COST DIRECTE

0 € (projecte dins SC subjecte
a sol·licitud conjunta de
finançament a la FECYT).

ALTRE INFORMACIÓ ADICIONAL • Fomentar
els estudis científics i l’apropament de la
ciència i la recerca a l’alumnat i el professorat
és l’objectiu genèric del conveni FICSR-IMEB.
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Consell
Català de la
Comunicació
Científica (C4)
El Consell Català de la Comunicació Científica (C4) s’ha consolidat com a punt de trobada de
polítiques, idees i accions adreçades a la millora del món de la divulgació científica a Catalunya. És un òrgan format per persones i institucions amb visions plurals i té com a missió la de
contribuir a la irrupció de la ciència en la societat, tot 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. En aquest sentit, es va crear l’Àgora del C4, assemblea plenària que es reuneix dos
cops a l’any i reuneix els seus membres i destacats representants de la vida social, política i
cultural de Catalunya.
La FICSR, en col·laboració amb el C4, concebrà i explotarà el 2012 una enquesta específica
inèdita sobre el nivell de coneixement científic de la societat catalana, els resultats de la qual
seran publicats al portal de Recerca en Acció i explotats per la Fundació a nivell de comunicació i presentació de resultats. Actualment, i fora d’experiències puntuals de la pròpia FICSR,
no existeixen precedents d’enquestes similars a nivell català.
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informació adicional • Elevar el nivell de comprensió pública de la ciència
a Catalunya és un dels reptes que es plantegen els experts del C4.

COST DIRECTE

15.685,50 €

ALTRE informació adicional • El

C4 és presidit actualment per Tomàs
Molina, cap de Meteorologia de Televisió
de Catalunya.
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La Nit de la
Recerca
La Nit de la Recerca és una iniciativa de divulgació científica emmarcada en els ajuts del 7è
Programa Marc de la Unió Europea que se celebra simultàniament, des de 2008, a més de
300 ciutats europees. Ofereix al públic general l’oportunitat de descobrir els investigadors i
investigadores de manera divertida, participativa i recreativa en un esdeveniment presencial
que se celebra en horari de vespre – nit. La FICSR és una de les institucions membres d’aquesta
iniciativa, a la qual dóna suport a nivell d’assessoria tècnica i comunicació.
L’edició de 2011, celebrada el 23 de setembre, va tenir com una de les seves seus Girona.
Organitzada per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la Universitat
de Girona (UdG), coordinadora de la Nit de la Recerca a nivell estatal, i amb la participació
de la FICSR i del portal Recerca en Acció, com a socis del projecte. Unes 2.000 persones
interessades en la ciència van acudir a la Casa de la Cultura de Girona per gaudir d’aquesta
experiència.
L’acte va dedicar-se especialment a la Química i a Marie Curie, donada la celebració el 2011
de l’Any Internacional de la Química i el centenari del Nobel de Química per la investigadora.
Diversos tallers per a grans i petits i els experiments espectaculars del físic i divulgador científic
Dani Jiménez, així com dels químics del Departament de Química de la UdG, van amenitzar
la vetllada.
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Públic OBJECTIU

estudiants de Primària, ESO i
Batxillerat, públic familiar.
PARTICIPANTS ULTIMA EIDICIÓ

2.000 persones.
PREVISIó participants 2012

2.000 persones.
COST DIRECTE

8.010 € (personal directe).

altre

informació

adicional

• L’esdeveniment, coordinat per
la UdG, compta amb 9 socis de
tot l’Estat, entre ells, la FICSR
mitjançant el seu portal Recerca en
Acció.

informació adicional •La Nit de la Recerca ofereix al

públic general l’oportunitat de descobrir els investigadors
de manera divertida, participativa i recreativa.
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El CAPCIT i la
presència
internacional
de la FICSR en
divulgació
científica
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Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) és l’encarregat de
coordinar tota la informació i l’assessorament en matèria científica i tecnològica que necessita el Parlament de Catalunya. D’aquesta manera, es vol contribuir a millorar el coneixement científic i tècnic que té el Parlament perquè pugui ser útil per a les diferents tasques
parlamentàries.
Com a principi d’actuació, el CAPCIT ha de fomentar la diversitat d’opinions i alternatives
científiques i tècniques, per tal d’assolir un assessorament neutral, objectiu i independent. Es tracta d’un òrgan mixt, amb presència de diputats i de membres en representació d’entitats relacionades amb la ciència i la tecnologia (entre altres, l’Institut d’Estudis
Catalans, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, les universitats catalanes i el
Consell Català de la Comunicació Científica).
COST DIRECTE

www.parlament.cat/web/composicio/capcit

3.705 €

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA)
Com a membre del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) —
òrgan assessor del Parlament de Catalunya en aquesta matèria— la FICSR participa regularment en les diferents sessions de treball de la xarxa European Parliamentary Technology
Assessment (EPTA). Aquesta xarxa, de la qual en forma part la FICSR des de 2005, integra les
entitats que assessoren en ciència i tecnologia als parlaments dels seus països. El CAPCIT
ostenta la presidència rotatòria de l’EPTA durant el 2012.
www.eptanetwork.org/

COST DIRECTE

5.892,40 €
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European Science Events Association (EUSCEA)
L’European Science Events Association (EUSCEA), per la seva banda, és una associació formada per entitats organitzadores d’activitats de divulgació científica, com ara setmanes,
fires i festivals de ciència arreu Europa. Va néixer l’any 2001 a Viena (Àustria) tenint a la
FICSR com un dels seus membres fundadors. Es tracta d’una plataforma per a l’intercanvi
d’experiències en difusió social del coneixement científic amb afany educatiu, cultural i
divulgatiu a Europa.
COST DIRECTE

www.euscea.org/
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2.409,80 €
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