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ELS BARRIS S’OMPLEN DE DADES 
CIENTÍFIQUES PARTICIPADES 

La implicació ciutadana en la recerca científica 
comença a prendre molta força gràcies a les 
noves tecnologies i a la incidència potencial 
dels resultats en la producció de polítiques 
col·lectives ambientals i socials.

La ciència ciutadana és una manera de fer 
ciència des de les inquietuds de la ciutadania. 
Aquest punt de partida genera les condicions 
idònies per acostar els projectes de recerca a 
les necessitats dels barris i fer que els resultats 
siguin útils tant per generar coneixement 
acadèmic com per generar polítiques socials 
i ambientals més ajustades a la realitat de les 
persones.

La ciència ciutadana esdevé un coneixement 
generat de manera compartida: es compta 
amb les habilitats i l’experiència de tots els 
agents per desenvolupar les diferents etapes 
que defineixen el procés de recerca ciutadana: 
el punt d’inici és el desenvolupament de la 
pregunta de recerca, que cerca evidències 
per conèixer més a fons o solucionar una 
problemàtica concreta d’abast local o global. 
Conjuntament, també s’estableix el disseny 
del mètode, es duu a terme la recol·lecció i 
l’anàlisi de dades així com la comunicació dels 

resultats obtinguts i les conseqüències socials 
i polítiques que potencialment poden tenir les 
evidències que sorgeixen de la recerca.

Des de bon inici, l’objectiu de les institucions 
impulsores dels projectes basats en aquesta 
metodologia ha estat establir unes bases 
comunes

de treball per anar creant i definint la 
metodologia en sí. A nivell europeu, existeix 
l’Associació Europea de Ciència Ciutadana que 
ha establert els deus principis clau subjacents 
a les bones pràctiques de ciència ciutadana. 
Aquí a Barcelona, ha fet aquesta feina l’Oficina 
de Ciència Ciutadana que va néixer el 2012 a 
través de la proposta de la UB amb el suport de 
l’Institut de Cultura de Barcelona.

A Barcelona, l’Institut de Cultura ha impulsat 
el projecte Ciència Ciutadana als barris de 
bracet amb els Centres Cívics com a centres 

neuràlgics de trobada dels veïns i veïnes de 
cada barri, amb la intenció d’engegar processos 
participatius al voltant de qüestions ambientals 
que requereixen la recollida de dades i la 
percepció ciutadana.

Al barri de la Barceloneta, s’està duent a 
terme un projecte de Ciència Ciutadana als 
barris. La ubicació d’aquest barri al peu de la 
costa barcelonina fa que sigui ideal centrar la 
investigació ciutadana entorn a fenòmens de 
canvi que ocorren al mar. Observadors del mar 
és un projecte mundial que inclou diferents 
projectes sobre observacions i experiències 
entorn el mar amb l’objectiu de recollir dades 
i avaluar l’estat del medi marí. Plàstic 0 és 
un d’aquests projectes d’observació del mar 
i és el que es desenvolupa actualment a la 
Barceloneta. A través del lideratge del Centre 
Cívic Barceloneta i el Centre de la Platja -amb 
altres equipaments i entitats del barri- es 
pretén implicar la ciutadania i les escoles per 

crear grups estables d’observadors. L’objectiu 
és detectar els macro i microplàstics a la platja 
per quantificar-los i conscienciar sobre quin 
impacte tenen sobre la costa, la fauna marina i 
la nostra alimentació. S’inicia aquest projecte 
amb una sèrie de mostrejos que duen a terme 
les escoles i els veïns i entitats del barri per 
prendre dades, pujar-les a la plataforma 
d’Observadors del Mar i acabar obtenint un 
retorn de les evidències.

Per on començar?
• Integra’t a un projecte i col·labora en la recol·lecció de dades

• Aprèn metodologies per recollir i tractar les dades gràcies als i a les científiques que participen 
en els projectes

• Dóna suport i difon campanyes derivades de la ciència ciutadana

Més informació

http://www.observadoresdelmar.es/index.php?idioma=ca
http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/
http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/riunetinici
http://www.mosquitoalert.com/ca/
http://www.barcelonalab.cat/ca/noticies/barcelona-te-seu-cataleg-ciencia-ciutadana/
http://www.ub.edu/opensystems/ca/projectes/bee-path/

