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“Ets unbonobservador?La tevamirada
ésmolt valuosa!Ambquin projecte cien-
tífic vols col·laborar?” I enumera quatre
grans àrees: “Escombrariesmarines.
Escalfament global. Invasions d’espècies
exòtiques. Proliferacions demeduses”.
Tot això pot llegir-se aObservadores-
delmar.es, el lloc creat fa gairebé dos
anys per l’Institut deCiències delMar
(ICM-CSIC) amb l’objectiu d’obtenir la
col·laboració ciutadana en les seves inves-
tigacions i arribarfins on els científics
nopoden arribar. Aquest és unprojecte
científic enmarxa, únicament possible
gràcies a la participació altruista dels ciu-
tadans. Peròn’hi ha per a tots els gustos.
Unade les iniciatives pioneres i de la qual
segurament heu sentit parlar és SETi@
Home, que feia servir la computació com-
partidademilions depersones perbuscar
vida extraterrestre.OGalaxyZoo, on els
ciutadans ajuden els astrònoms a classifi-
car galàxies per la formaque tenen, sense
moure’s del sofà . Sónnomés alguns dels
projectes que explicaCristina Sáez en
aquest exemplar d’ES. Peròn’hi hamés
dins. Si voleu formarpart d’und’ells i, per
exemple, ser unobservador delmar, el 20
de setembrepodeu apuntar-vos a pràcti-
ques a l’Estartit (Girona).

Observadors
demirada valuosa

Álex Rodríguez
Director Es-
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Semblen ventalls vermells, violeta, grocs, entre
els quals ballen i s’amaguennombrosos peixos i
algues. Entapissen el fons de laMediterrània for-
mant veritables boscos submarins i constitueixen
l’hàbitat ideal per a una grandiversitat d’espècies.
Les poblacions de gorgònies són, sens dubte, un
dels paisatgesmés emblemàtics delMareNos-
trum.Tot i això, l’augment de la temperatura de
l’aiguadelmar juntament amb la contaminació
estanprovocant quemorinmassivament. Des
de fa anys els biòlegs provavend’investigar l’estat
de conservació d’aquests animals, però topaven
ambdiverses dificultats sovint insuperables; per
començar, nodisposavade cartografies de la seva
ubicació, ni tampocnopodien realitzarmostrejos
a tota la concamediterrània. Afortunadament, han
trobat uns aliatsmolt eficients capaços d’aju-
dar-los a resoldre aquesta situació: els submarinis-
tes aficionats.

Aquests apassionats delmar sovint se submer-
geixen entre gorgònies atrets per la seva bellesa.
Ja l’anypassat vanpropiciar undescobriment
important en alertar l’Institut deCiències delMar
(ICM-CSIC) quehavien vist aquests animals com
es reproduïen almaig, quan l’habitual és quepassi
al juny. Els científics, sorpresos, es vandesplaçar
fins al punt de la costa que els submarinistes els
van indicar i vandescobrir que, compassa amb
altres espècies i fins i tot ambplantes que avancen
l’èpocadefloració, les gorgònies tambéhavien
començat la reproducció abansd’hora. L’enèssim
efecte del canvi climàtic.

“Nopodemarribar a investigar tots els llocs. En
canvi, la gent que viu, que treballa o que va almar
de formaassídua comels pescadors, els subma-
rinistes o simplement els banyistes coneixen les
diferents zonesmillor que els científics. I amésno
és elmateix prendredades de tres llocs que tenir
milers d’ulls almar cadadia”, explicaElisabetta
Broglio, responsable dedivulgació de l’ICM-CSIC.
Fa gairebédos anys que aquest centre d’investiga-
ció desenvolupaprojectes per als quals ha requerit
la col·laboració de ciutadans, lamajoria dels quals
no té coneixement científic. Laprimera iniciativa
d’aquest tipus que van llançar tenia comamissió
observarmeduses a la costa; la gent els enviava
informació sobre on i quan les havia vist, les des-
crivia i si és possible els enviavauna imatge.Amb
aquelles primeres participacions vandibuixar un
mapade la sevadispersió pel litoral.

L’èxit d’aquella primera convocatòria va fer que
l’Institut deCiències delMar-CSICposés enmar-
xapocdesprés unaplataforma,Observadors del
mar (Observadoresdelmar.es), en la qual recullen
diverses investigacions obertes a la participació
de la ciutadania: des de l’observació demeduses i
algunes espècies depeixos invasores, fins a loca-
lització deplàstics que contaminen. “Per entendre
quèpassa almar, necessitemmilers imilers de

dades. I amb les retallades en inversió en ciència
és impossible obtenir-les”, assenyalaBroglio que
destaca que en aquest tipus deprojectes undels
objectius fonamentals és divulgar el coneixement,
per la qual cosa realitzennombrosos tallers oberts
a la societat. “Els científics comparteixen allò que
saben i els ciutadans aporten temps, experiències i
entusiasme”.

Observadorsdelmarésunexempledeciència
ciutadana,un termecadavegadaméspopularuti-
litzatperdesignarprojectesd’investigacióenquè
participenmilersd’individus.Algunsprovende
classificargalàxies, d’altres cèl·lules cancerígenes;
n’hihaqueestudienel comportamentde les abelles
i elsque tractendepredir coms’expandiràel virus
de lagripperEuropa.Malgrat ladiversitatde
temes, totes aquestes iniciatives tenenencomúque
proporcionenunaquantitat tan ingentdedades
queequipsdecientíficsprofessionalsnopodrien
obtenirniprocessar en totaunavida. Iqueesbasen
enel temps, la capacitat i l’energiad’unacomunitat
distribuïdadecientífics ciutadans, quecol·laboren
de formaaltruista. “Ésunamanerad’expandir
la ciència, dedemocratitzar elprocéscientífic,
decompartir i contribuir a l’augmentdel conei-
xement.Endefinitiva, d’empoderar la societat”,
afirmaJosepPerelló, professorde física fonamental
i líderd’OpenSystems,ungrupde laUniversitatde
Barcelonaque investiga l’art i laparticipacióciuta-
danacomaelementsbàsicsper fer ciència.

Des de fa dos anys es produeixuna veritable eclo-
sió deprojectes d’aquest tipus.N’hi hamilers

ARMESDE
CIÈNCIA
MASSIVA
Classificar galàxies, observarmeduses,
localitzar els llocs de cria del mosquit tigre,
estudiar les abelles... Són alguns delsmilers
de projectes científics enmarxa que són
possibles, únicament, gràcies
a la participació altruista de ciutadans
que s’estimen la ciència

TextCristina Sáez

ELS
CIENTÍFICS
NOPODRIEN
RECOLLIR
TOTESLES
DADES...

...QUE
MILERSDE
PERSONES
REUNEIXEN
DEFORMA
ALTRUISTA

Taller Abelles Urbanes 2.0:
fabricació col·lectiva d’un
comptador d’abelles pel rusc

Un voluntari del projecte
Abelles Urbanes col·loca
sensors en una caixa-rusc
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per tot el planeta! I encara quede vegades es
presenten comun fenomennou, la veritat és que
sónuna cosa tan vella com la curiositat de l’ésser
humà. “El rar en ciència és quehi hagi cientí-
fics professionals”, fa bromaFermínSerrano, al
capdavant de la fundació espanyola Ibercivis per
al foment de la investigació ciutadana. “Fins fa
100 anys –prossegueix– la gent en les seves esto-
nes lliures se n’anava amirar el cel, els animals.
Aquests eren els científics. Fins i tot elmateix
Darwin eraunbiòleg amateur”, recorda.

Lapopularitzaciód’internet, els dispositiusmòbils
i les xarxes socials han fet que la ciència ciutadana
s’expandeixi de formaexponencial. Araqualsevol
portaunmòbil a la butxaca equipada ambsensors,
càmera,GPS, connectada a la xarxaque li permet
prendre fotosdemostres, georeferenciar-les, in-
corporar etiquetes i enviar-les almoment a centres

d’investigació. “Lesnoves tendències eneducació
basades en lafilosofiadel ‘s’aprèn fent’, tambéhan
donatunabonaempenta a la ciència ciutadana”,
consideraSerrano. I ara janohi participenuns
quants aficionats, sinómilers de repartits per tot
el planeta i que s’encarreguende tasquesmoltmés
sofisticadesque censarpapallones, com identificar
quàsars opartícules subatòmiques en l’accelerador
departículesLHC. “La revoluciódigital també
fomenta l’emergènciade la intel·ligència col·lectiva
–consideraPerelló–.No fa falta que sàpigues
bioquímicao astrofísica, perquèel propi procés et
dóna les einesperquèn’aprenguis, les coneguis i
les descobreixis.”

Hi haprojectes per a tots els gustos.Unade les ini-
ciatives pioneres i de la qual seguramentheu sentit
parlar és SETi@Home, que feia servir la computa-
ció compartidademilions depersones per buscar

UNGRUP
SEGUEIX
L’EXPANSIÓ
DEL
MOSQUIT
TIGRE

ELPROJECTE
SETI@
HOMEVA
SERPIONER
ALSESTATS
UNITS
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vida extraterrestre.OGalaxyZoo, enquè els ciu-
tadans ajuden els astrònomsa classificar galàxies
per la seva forma, sensemoure’s del sofà.

FoldIt ésunaltredelsprojectesméspopulars iun
cas singularperquèalprincipinomésutilitzavael
processadordelsordinadorsdels voluntarisper
trobardequinamaneraespleguen lesproteïnes.
Aquests vancomençaraveurequeerencapaços
de resoldreabansque lamàquinaelspuzlesqueels
apareixienenpantalla i així, per iniciativa social,
el 2008FoldIt esvaconvertir enun jocen línia
ambcentenarsdemilersde jugadorsqueacumu-
lenpunts ipugennivells. De fet, gràcies aells, el
2012esvapublicarunarticle científicaNature
Biotechnologyambunnouenzimterapèutic sorgit
d’aquesta forma. Inoés l’únic cas, enelsúltims
tres anyshihapropd’una trentenadepublicacions
científiquesnomésaNature–laque revistapotser
és sigui lamés influentenciència–d’investigacions
ambparticipacióciutadana. I aixòplantejaunnou
repte: dequi és el coneixement, del científicode
tots aquells queajudena formar-lo?

Els aficionats, comhapassat durant tota la his-
tòria, senten curiositat, volen aprendre, ja sigui
deproteïnes, de galàxies odemalària. I, amés,
desitgen aportar el seu granet de sorra a la inves-
tigació. Enmoltes ocasions elsmotiva tambéun
sentiment de coresponsabilitat social. És el cas del
projecte Safecast, posat enmarxa al Japódesprés
de l’accident de la central nuclear aFukushima.
Es van fabricar i es vandistribuir entre la pobla-
ció sensors de radioactivitat demolt baix cost
que funcionaven ambcodi obert. Es col·locaven
als cotxes i enviavendades sobre contaminació
radioactiva en temps real a unapàginawebones
podien consultar els nivells. La idea es va estendre
i avui dia hi haunaxarxamundial demonitoratge
de radioactivitat.

AtrapaelTigre,delgrupMoveLabdelCentre
d’estudisavançatsdeBlanes-CSIC,ésunaltrebon
exemple.Aquestprojectepersegueixtraçarunmapa
deladistribuciódelmosquit tigreper laPenínsula.
L’anypassatvanllançarunaprovapilotsolsa lapro-
vínciadeGironaiaquestany,gràciesaunabecadela
FundacióEspanyolapera laCiència i laTecnologia
(Fecyt) l’hanestèsatot l’Estat. “Ésunaappperal
mòbil.Si trobesunmosquit tigreelpotsgeolocalit-
zar, responsaunqüestionarimoltsenzillquet’ajuda
aaclarirsi realmentallòésonounmosquit tigre i
quefacilitaqueelscientíficspuguinvalidar lesdades.
Aquesta informaciós’enviaaunmapaenlíniaque
permetanarconstruintentempsreal lapresència
d’aquest insecteaEspanya,aixícomels llocsdecria”,
explicaAitanaOltra,coordinadoradelprojecte.

A llarg termini, la idea és desenvolupar sistemes
d’alarma ciutadana. “El problema, compassa amb
tots els projectes d’aquest tipus, és la validació de
dades. No es pot assegurarmai al 100%que allò
que ha enviat un ciutadà és cert, perquè fins i tot
pot havermentit. El poder de la ciència ciuta-
dana i dels sistemes d’alerta ésmolt potent però
sempre ha d’anar acompanyat d’un sistema de
validació darrere”, detalla AitanaOltra.

A tot el planeta ja han sorgit entitats i platafor-
mes queprovend’aglutinar i fomentar projectes
d’aquest tipus. AEuropa, per exemple, destaca el
laboratori urbàde ciència ciutadana, anomenat
CitizenCyberscienceCenter, o l’EuropeanCitizen
ScienceAssociation. La idea és unir esforços,
compartir recursos i dades per resoldre proble-
mes científics complexos. I “aEspanya estemal
capdavant en ciència ciutadana almón”, afirma
optimistaFermínSerrano, investigador del grup
Biocomputació i Sistemes complexos (BIFI) de la
Universitat de Saragossa. Encara quede seguida
afegeix que “al capdavant no enpressupostos,
evidentment, però sí en grupsd’excel·lència i
en innovacions.Hemcreat la primera iniciativa
estatal, la Fundació Ibercivis, una entitat única per
donar suport a tots els grupsd’investigació que el
requereixin”. LaUniversitat de Saragossa, amés,
lidera i coordinaun important projecte europeu,
anomenat Socientize, dedicat a fomentar iniciati-
ves de ciència ciutadana, des deCell Spotting, que
buscadetectar cèl·lules canceroses, a Sol per a tots,
per trobar i analitzar taques solars.

“L’interessant d’aquests projectes és quepoden
funcionar coma incentius tant per a científics com
per a voluntaris. Per als primers perquè es podrien
canviar els criteris d’avaluació, no ser només valo-
rats per publicar unpaper o crear patents, també
per investigar allò que interessa la ciutadania”,
considera Serrano, coordinador tambéd’aquest
projecte europeu. Per als segons, els voluntaris,
aquests incentius podrien consistir enuna rebaixa
de la llum, gas o telèfon. “Espodria fer i seriamolt
innovador.Opotser la personaque està contri-
buint al bé comúanalitzant imatges contínuament
no esmereix alguna retribució?”, qüestiona.A
més, es fomenta comunitat, “això ésmolt impor-
tant, sobretot per a persones en risc d’exclusió
social”, afegeix Serrano.

Undels últimsprojectes inclosos a Socientize és el
d’AbellesUrbanes, desenvolupat des del grupde la
Universitat deBarcelonaOpenSystems.Aquests
insectes són indicadors dequalitat del lloc enquè
vivim i el projecte perseguia captar i desxifrar
informació sobre la salut de l’ecosistemaurbà
aportadaper aquests animals a través de sensors
de codi obert, instal·lats a l’interior i a l’exterior de
ruscs situats a la ciutat.

AbellesUrbanes va acollir aBarcelona, única
ciutat del país unaOficinadeCiènciaCiutadana
impulsadades de l’Ajuntament i liderada també
desdel grupOpenSystemsde laUB.Araper ara,
aquesta singular oficina ja té cinc equips d’inves-
tigació i vuit projectes dediferents institucions,
entre els quals s’inclouenAtrapa el tigre iObserva-
dors delMar.Al final, darrere d’aquests projectes
hi haobjectius científics, però també, i cada vegada
més, una voluntat de contribuir al bé comú.Per a
JosepPerelló, “ja no es tracta nomésd’investigar i
trobar aplicacions, sinód’anar a l’origen fonamen-
tal de la ciència: conèixer l’entorn i actuar-hi”.s

Creieu que l’aportació d’amateurs ajuda la ciència a progres-
sar?Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

LAMILLOR
CANÇÓ

Durant el Festival Sónar,
celebrat a Barcelona a
començaments de juny, el
grup BIFI de la Universitat de
Saragossa va dur a termeun
experiment d’intel·ligència
col·lectiva. En col·laboració
ambdos artistes saragos-
sans, R de Rumba–el dj
de Violadores del Verso- i
Miguel ÁngelMercadal,
van posar a disposició dels
assistents seqüenciadors
ambquè podien compondre
patrons senzills demúsica.
Mentre cada un creava el
seu, podia escoltar el que
havien fet d’altres en temps
real i si li agradava, el podia
incorporar a la seva solució.
D’aquestamanera, els
millors patrons s’anaven pro-
pagant. I al final, elsmúsics
van fer un concert en el qual
van interpretar lamúsica
creada pel públic. “La solució
del grup ésmillor que la
soluciómillor dels individus”,
considera Fermín Serrano,
investigador del grup BIFI i al
capdavant d’Ibercivis. També
a Barcelona, en el Centre de
Cultura Contemporània de la
ciutat (CCCB), fins a l’octubre
es pot visitar lamostra Big
BangData, que explora el
fenomende l’era de quanti-
tats ingents de dades en què
vivim. Lamostra és amés
objecte d’un experiment
de ciència col·lectiva. Des
d’Open Systems s’estàmoni-
toritzant els visitants a través
de càmeres amb l’objectiu
de veure comens compor-
temenunmuseu –quina
peça veiemprimer, quant de
temps estemdavant cada
una, entre d’altres– i així
poder proporcionar dissenys
alternatius d’exposició,
potsermés eficients.

El discjòquei R de Rumba,
de Violadores del Verso,
ha col·laborat amb la
Universitat de Saragossa
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