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INTRODUCCIO

En les ultimes decades s'ha produit un canvi socioeconomic a tot el mon que to l'origen en
una nova revolucio industrial basada en les tecnologies de la informacio i la comunicacio
(TIC). Aquest canvi ha afectat de forma substancial el panorama del que anomenem els
mitjans de comunicacio social, ja que la informacio ja no es nomes materia primera d'aquestes
empreses sing que se situa en el centre de la nova forma de producci6 del postcapitalisme
(CASr[LLS,1997). Una lectura simplista ens portaria a dir que Internet es un nou mitja de
comunicacio que s'afegeix als ja existents premsa, radio i televisi6. En realitat, la xarxa
telematica mundial es el paradigma de la nova estructura social i economica que esta
transformant rapidament el sentit i 1'estructura de la comunicacio humana en les societats
avan4ades.

En aquest context, cal resituar doncs, l'objectiu i I'estructura del que tradicionalment es
coneix com a divulgacio cientifica i que es defineix en 1ambit academic amb el nom de
Comunicaci6 Publica de la Ciencia i la Tecnologia (Public Communication of Science and
Technology, PCST). Fins a principis del segle XX, la preocupaci6 per fer arribar el coneixement
als no especialistes era una actitud personal dels cientifics mes que una prioritat publica o
una aposta empresarial. Quan I'especializacio es fa massa important com per a ser aborda-
da a titol individual es quan es produeix, per una banda, la voluntat polftica per divulgar
els coneixements cientifics (PARDO et al., 1998) i, per 1'altra, la professionalitzacio dels
mediadors entre alto que genera la ciencia i el public en general (FRIEDMAN et al., 1986).
Ambdues caracteritzen I'evoluci6 de la divulgacio durant el segle que s'acaba. Cal remarcar
que malgrat que el periodisme cientific ha estat on canal molt important de la PCST, no es
poden ni restringir ni identificar ambd6s conceptes.

La Comunicacio Publica de la Ciencia i la Tecnologia utilitza diversos suports diferents als
dels mitjans de masses: radio, premsa i televisio, on, a mes, conviuen diferents generes
informatius. Exemples clars d'aquests altres suports son les exposicions i els museus de
ciencia, que tenon un objectiu si mes no didactic, mentre que la finalitat del periodisme, ni
que sigui la de 1'especialitat cientifica, no ha de ser necessariament 1'educaci6 del public
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(RIBAS, 1997). Dit aixo, aquesta ponencia preten apuntar els canvis que s'estan produint

amb la irrupcio del nou paradigms comunicatiu basat en les TIC pel que fa a la transmissio

de coneixement cap als no especialistes. Per una banda, s'analitzaran alguns aspectes de les

publicacions online sobre aquestes tematiques, que en certa mesura continuen la tradicio

del periodisme cientific i, per I'altra, es mostraran els resultats d'un treball de recerca en el

qual es va crear un producte de divulgacio cientifica adaptat a les noves formes de

comunicacio.

PUBLICACIONS ONLINE SOBRE CIENCIA I TECNOLOGIA

Internet ofereix la possibilitat de crear i emetre continguts propis a qualsevol persona o

organitzacio, convertint-los aixi en nous emissors de publicacions sense necessitat de grans

inversions i aixo ha estat vist com un tret de democratitzacio de la comunicacio social. Malgrat

aquesta evidencia, la globalitzacio de 1'economia, les oportunitats tecnologiques i els canvis

en les formes de produccio de les empreses han provocat que grans grups mediatics, nous

o relacionats amb els ja existents, hagin trasiladat productes tradicionals als suports digitals.

Concretament a Internet, la tendencia predominant d'aquests grups ha estat integrar

tematiques i llenguatges periodfstics de la premsa, la radio i la televisio amb aquells propis

de la Xarxa.

Els productes i formes de produir tipics dels mitjans de masses estan cercant, doncs, atendre

publics massius tambe en aquest canal. A mes, amb el desenvolupament del comers

electronic, les demandes informatives que tenen molta demanda justifiquen la creacio de

portals o seccions dins dels portals a les quals cada cop s'associen mes ofertes de compra ja

sigui de productes o de serveis. Els tomes de salut en son un exemple. Segons un estudi de

la consultora Jupiter Communications (NUA SURVEYS, 2000), el mercat online de salut generara

unes vendes de 10 bilions de dolars americans al 2004 i uns ingressos publicitaris de 700

milions. Tot aixo perque, segons la mateixa font, les enquestes recents sobre els usos d'Internet

mostren que el 45% dels usuaris es connecta per obtenir informacio sobre salut (NUA SURVEYS,

2000). Es calcula que hi ha unes 17.000 seus Internet especialitzades en medicina/salut i tots

els portals internacionals, com Yahoo o Altavista, s'han esforcat per oferir continguts exten-

sos sobre aquesta tematica. Al nostre pals, es reprodueix aquesta tendencia encara que cos-

ta diferenciar els productes dirigits a professionals de la salut (fonendo.com, terra-medici-

na) d'aquells que cerquen publics no experts, com el classic suplement de salut del diari El

Mundo del Siclo XXI, que incorpora informacions especifiques per a la seva versio online a

banda de la possibilitat de consultar l'arxiu propi en temps real (hhttp://www.el-mundo.e,,/

salud/).

La majoria d'aquestes publicacions reprodueixen esquemes de funcionament dels mitjans

tradicionals i ofereixen noticies, cercadors, recursos i altres serveis classics, incorporant en

ocasions el multimedia. El fet que la salut sigui tambe una area creixent de cobertura infor-

mativa a traves de la premsa, la radio i la televisio pot influir en aquest mimetisme, ja que

s'apliquen rutines ja reeixides en altres mitjans. No obstant aixo, hi ha indicis que si es

tenen en compte les noves formes de comunicacio per al disseny dels productes divulgatius

online, aquests poden ser molt eficacos, fins i tot en d'altres arees cientifiques fora d'aquelles

relacionades estrictament amb la salut.
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AIGUARIUM' (GRAC et al.,1998 ): UN SERVEI ONLINE DE DIVULGACIO CIENTIFICA

Aquest experiment es va plantejar atesa la constataci6 que, malgrat decades de

desenvolupament de programes de divulgacio cientifica , la distancia entre la ciencia i la

recta de la societat continua augmentant de forma considerable . Els especialistes argumen-

ten que , entre altres raons , hi juga en contra el model classic de comunicacio emprat: des

dels experts cap als no experts (FAYARU I cARBOU, 1994). En aquest model , els especialistes,

amb l'ajuda de possibles intermediaris ( periodistes , comunicadors , etc.), sempre son els

que decideixen que, quan i com cal comunicar sobre ciencia i aixo sovint no to cap relacio

amb els interessos propis del public at qual es dirigeixen . En qualsevol cas, la majoria dels

estudis demostren que I'efectivitat d'aquest enfocament ha arribat al limit i que cal tenir en

compte la preparacio , l'actitud i I'interes de l'audiencia si es vol anar mes enlla en les

estrategies de PCST (ROGERS , 1998). Per aquest motiu , es va dissenyar un projecte de recercall I

on s'experimentava amb un servei de comunicacio cientifica en el qual el flux comunicatiu

fos bidirectional . Evidentment es va escollir el suport Internet , donades les caracterfstiques

inherents d'interactivitat que ofereix.

Els objectius basics del projecte eren , doncs: a) construir un servei de divulgacio cientifica

trencant el model classic emissor- receptor i introduint nous fluxos, on emissors i receptors
intercanvien constantment els papers , i b) avaluar l ' adequacio d'Internet com a suport

alternatiu de divulgacio, ja que constitueix el paradigma de les noves formes de comunicacio

social . Un dels primers passos que calia trencar era justament l'acotacio tematica at voltant

de la ciencia, fugint de les classifications academiques que sovint trien els especialistes. Per
aquest motiu es va escollir un tema ampli que podia ser abordat des de diverses disciplines

cientifiques i que, a mes, esta relacionat amb la vida quotidiana : I'aigua.

Per detectar els focus d'interes sobre l ' aigua es van organitzar una serie de xats setmanals

en un canal de Vilaweb (www.vilaweb.com), la publicacio online en catala amb mes audiencia.

Despres de 6 mesos de xats, es va poder constatar que, des del punt de vista del receptor, els
enfocaments quo despertaven mes interes eren : cultura, medi ambient i salut . Es va crear

aleshores un website dedicat a I'aigua ( www.upf. es/occ/aiguarium ) on es van establir altres

canals (forums, "correu-e", enquestes i altres) per seguir detectant arees d'interes un cop

acabats els xats.

Eorganitzaci6 de I'homepage es va pregentar de manera que recordava una publicacio
periodistica, amb edicions regulars, pero on es demanava la participacio

continuament. Des de la pagina principal ja es proposava participar en una activitat

relacionada amb 1'edici6 i s'oferia la possibilitat de preguntar: Que vols saber? I d'aportar
lades: Que en saps? Aquestes contribucions s'utilitzaven per actualitzar les editions, de

nianera que el corpus del coneixement de la publicacio creixia amb la interaccio amb els
usuaris.

En la primera Ease de 1'experiment, es va assajar una presentacio linear i es van utilitzar els
enfocaments suggerits en els xats. De seguida, pero, van apareixer nous punts d'interes i es
va for evident que calia una nova manera, addicional, menys lineal d'organitzar la informacio.

Podriem dir que els intermediaris aprenien dels usuaris del servei i s'adaptaven als sous

Atsuaruuu, sistema d"informacio telematic sobre Ciencia i Tecnologia finantat per la Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia

(CICY'I) i realitzat per I'Observatori de comunicacio cientifica de la Universitat Pompeu Fabra. El projecte es basa en la creaci6 i

manteniment d 'una web sobre divulgacio on Ia informacio s elabora a partir de les demandes dels usuaris.
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requeriments independentment de la seva percepcio o experiencia previa . Aquests

intermediaris , a Banda d ' adaptar lee eines comunicatives, van Greer una base de dades

d'experts i van possibilitar que aquests entressin a 1'experiment pero no exercint el paper

classic d ' emissors unics sin <i situant - se al mateix nivell que els receptors.

Despres d ' un periode de sir mesos es van comptabilitzar 2.949 usuaris i es van analitzar lee

aportacions , lee enquestes i els rastres que deixen lee visites dins el servei andlisi de logs. Els
resultats de l'enquesta online demostraven un alt gran de satisfaccio per la possibilitat real

de participacio , que anava mes enlla de 1'aportacio quant ale continguts , ja que tambe van

poder incidir en la presentacio . La capacitat d'adaptacio a aquestes demandes es va vakxar

coma "immediate " si es compare amb els mitjans classics (radio, premsa, televisio).

La majoria dels usuaris preguntaven (58%), mentre que la resta van fer aportacions o

suggeriments. Un percentatge significatiu (8%) va demanar nous temes que no estaven

suggerits en els indexs proposats . L;organitzacio linear (index tematic ) i no linear (index

periodistic ) es corresponia a dos tipus d'usuaris amb comportaments diferents: un mes

actiu en la cerca d ' informacio i un altre mes passiu , pero ambdos perfils estaven influits pel

grau de familiaritat amb el mitja : els mes habituate solien trobar el que cercaven malgrat

que la presentacio no estigues indexada tematicament. La indexacio i el nombre d'enlla^os

infersite va fer augmentar el nombre de visites global . Es a dir que, com mes Gamins oferia

cl :itr, nuns ^'isih'ti es guanva^^en.
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Les conclusions principals d'aquest estudi demostren que el mitja es util per a implanter

aquest tipus d'estrategies de divulgacio, donades lee sever caracterfstiques de flexibilitat i

adaptacio. EI mes important es que es pot dissenyar un sistema que respongui a lee demandes

dell sous usuaris. Cal, pert, en cede Gas, detectar i adapter estrategies diferents segons lee
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respostes que se n'obtenen. El public de 1'Aiguarium va fer servir aquest site com a sistema

d'informacio i es important remarcar que un percentatge significatiu reconeixia que li era
util per a resoldre questions relacionades amb la seva activitat professional. Igualment cal
destacar la importancia dels intermediaris, ]a qua] cosa suggereix que aquesta activitat mes
que desapareixer, s'ha de professionalitzar. La mediacio ha de permetre interrelacionar

diferents camps cientffics i aportar context social i cultural, segons es despren de les

demander requerides en aquest experiment. Lexperiencia valida aixi la utilitzacio de les

necessitats de la vida quotidiana per a fer efectiva la divulgacio i l'explotacio de la via indirecta

de la comunicacio cientifica. Els experts involucrats en 1'experiment tambe van manifestar

la seva satisfaccio per haver col•laborat a difondre els ternes en els quals treballen sense
haver de dedicar-s'hi activament, ja que aquest paper el prenien els intermediaris. Aiguarium

va crear una comunitat de 150 experts, la qual cosa constitueix tambe un actiu d'aquest
tipus de sistemes. El model proposat trenca les barreres de la comunicacio tradicional i es
demostra rendible, eficac i adaptable a les necessitate comunicatives d'una comunitat.

BIBLIOGRAFIA

(As I C I i s, M. (1997 ) La era de la informaciun , Economia Sociedad y Cultura. 1oo1.1 La Sociedad Red, p . 359-405.
Madrid : Alianza Editorial.

DIARI DE BARCELONA DIGITAl..

Accessible per Internet a: www.diaridebarcelona.com

D( RANT, J. (1997) "Editorial". Public Understanding of Science, 6, num. 4.

FA1.ARD, P; CARBOU, D. (1994) Fusion Chaude. Des innovations en communication publique des sciences. Poitiers:
Les editions de l'Actualite Poitou-Charentes.

FAlARD, I'. (1996) "Toward the sharing intelligence, Historical, Dynamic & Current Trends of Public

Communication of Science and Technology in Europe". Tercer Seminari ISME, Barcelona, maig de 1996.

FRIEDMAN, F et at. (1986) Scientists and Journalists: reporting science as a news. New York: The Free

Press.

GRAU, M. et at. (1998) "The Aiguarium Project: Science Communication and New Technologies".
International Symposium on Public Communication of Science and Technology, Berlin, 1998
Accessible per Internet a: iError!Marcador no definido.

Nun SIRVFVS: Rosy Future for Online I iealth Sector. 2 de Febrer del 2000.
Accessible per Internet a: iError!Marcador no definido.
Accessible per Internet a: http://www.el-nulndo.es/salud/

PARDO, R. et at. (1998) Percepciones del pihlico ante la ciencia y la tecnolo,tia, p.1-11. Bilbao: Fundacion BBV

RIBAS, C. (1997) "Les practiques professionals del periodisme cientffic. Estudi del tractament periodistic
de la Biotecnologia", p. 162-179. Tesina de doctorat, Unioersitat Pompeu Fabra. Inedit.

ROGER',, C. L. (1998) "Listening to Audience for Science Information". Quark, Ciencia, Medicina,
Comunicacion y Cultura, num. 13, p. 31-47.


