
1

Ciència 2.0
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• L’avenç de la investigació no existeix sense compartició

• La R + D + I necessita debat social 
– És important per al desenvolupament econòmic

– És important per a trobar solucions sostenibles

– És important pel tipo de societat que volem

• El coneixement és públic.... si es financia públicament
– Legislació europea: disemination, posicionament dels projectes

– Open acces, Open data, Responsive Research (participació)

Per què la ciència ha de ser 2.0
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Per què des de la Recerca

• Per crear xarxes de coneixement trencant límits físics 

• Per innovar en altres àrees vinculades amb R+D+I
– Educació, divulgació, consum i creació de continguts....

• Per innovar en la recerca i la seva aplicació
– Noves eines i oportunitats per a la recerca

– Millora dels procesos d’innovació (Design thinking) amb 
elements empatitzant amb els usuaris, clients o ciutadania. 

– Introduir la participació com a part del procés de R+D+I com a 
punt de trobada amb el mercat i/ o els promotors, també amb la 
societat (per a què investiguem?)
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Exemple 1: epidemiòlegs treballen 
amb mostres però també amb les 
cerques sobre la grip que es fan a 
google 

Exemple 2: Dropbox va utilitzar 
elements de comunicació 2.0 abans 
de desenvolupar el servei. 
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Bones pràctiques per al diàleg  

• Comunicar el mètode científic i posar-lo en valor 

• Educació no paternalista en un món 2.0

• Els fets per sobre de les opinions

• Opinions basades en fets 

• Acceptar que davant dels fets hi ha percepcions 
/decisions diferents: energia nuclear, medicina basada 
en l’evidència, canvi climàtic, transgènics B

• Transmetre valors / debat de la investigació a la societat
– Ciència i la  tecnología al servei de què i de qui? 

– Capacitació ciutadana per canviar el món 

– Coneixement per ser lliures de timadors i esoterismes 
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Com ho fan els investigadors/es?

SISTEMA R+D SOCIETAT

COMPARTICIÓ Repositoris educatius
Publicar en open acces 

Repositoris socials
Divulgació

REPUTACIÓ Congresos, trobades Mitjans, blogs, webs

IDENTITAT DIGITAL Xarxes especialitzades Xarxes generalistes

INNOVACIÓ
COCREACIÓ

Noves eines recerca
Integrar comunicació

Productes nous de com. 
Integrant participació
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Unitats de Cultura Científica: els professionals de la 
comunicació amplifiquen les accions de comunicació 
dels investigadors. 

Els periodistes especialitzats introdueixen el debat 
social sobre la recerca, les seves inversions i els 
seus resultats i acosten la recerca a la societat 

Els canals actuals són els mitjans socials 2.0

Han de ser intermediaris amb valor afegit (content 
curators)

Han de ser actius en comunitats 2.0 amb fonts i 
audiències

Com ho fan els periodistes?
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Estratègia en XXSS passa per definir rols

Investigadors/es i professionals de la comunicació
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I si col�laborem ?
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Ciutadania i periodistes
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Professionals i usuaris de la salut 
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http://mediactive.com/

Ciutadania i mitjans de comunicació
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Universitat /Centres 
de Recerca /
investigadors/es 

Mitjans / periodistes

Públic general

Una col�laboració necessària
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Moltes gràcies


