
Cadaanyneixenalmón20milionsdenadonspre-
maturs, delsqualsquatremilionsacabenmorint al
capdepocsdies.De fet, es calculaquecadahoraen
moren450, lamajoria enpaïsos enviesdedesenvo-
lupament.Undelsprincipalsproblemesaquè s’en-
frontenaquestsnensés lahipotèrmia, jaquenosón
capaçosde regular la seva temperaturacorporal.A
Occident aixònosuposagransproblemesamb les
incubadores.Tot i això, enpaïsosde l’ÀfricaSubsa-
hariana i el Sud-estAsiàtic, ones registren les taxes
mésaltesdenaixementsprematurs, lahistòria és
unaaltra, desgraciadamentbendiferent: els falta
accés a incubadores (costen 15.000euros) i també
l’electricitatnecessàriapermantenir-les en funcio-
nament.Per aixòmoltspetitsno superenelprimer
mesdevida i els que sobreviuensovintdesenvolu-
penproblemesde salut comdiabetis, cardiopaties i
uncoeficient intel·lectual baix.

Famésomenysunadècada, ungrupd’estudiants
de l’InstitutdeDissenyde laUniversitatdeStan-
ford, alsEstatsUnits, es vaproposardecanviar el
destí d’aquestsnens i les seves famílies. Per aixòvan
viatjar alNepal, undelspaïsos ambtaxesdeprema-
tursmésaltesdelmón, amb l’objectiud’estudiar in
situ laqüestió.Desprésdedosanysd’investigacions
van trobar la solució.

Vandissenyaruna incubadoraportàtil que tan
sols costa25dòlars i nonecessita electricitatper
funcionar.Ésunaespèciede sacdedormirpetit
quea lapartposterior téuncompartiment amb
unaplacadepastillesdecera, quees fonenaigua
calenta, s’introdueixal saquet imantéelnadóa
una temperaturaconstantde37grausdurant sis
hores.Acabat aquest tempses repeteix l’operació.
Una idea senzillaperò summamenteficaçque jaha
salvat centenarsdemilersdevides.

El 2008, aquestsquatreestudiantsdeStanfordvan
crearEmbraceGlobal (Embraceglobal.org), una
organització senseànimde lucrea travésde laqual
procurendeconscienciar sobreelproblemade
lahipotèrmia idefinançar la fabricaciódels sacs.
Queaquestsdissenyadorshagindedicat esforços
i recursospropis adesenvoluparaquesta incuba-
doraésquelcomrealmentexcepcional.De fet, tan
solsundecadadeu invents i serveis espensen i
desenvolupenperal 90%de lapoblaciómundial.
Encontrast, noudecadadeuesdissenyen idirigei-
xenals tot just 700milionsdepersonesquepoden
pagarperunprocésdecreació.

Aquestesxifres sónunaextrapolaciódedadesdel
FòrumGlobald’Investigació sobre laSalut. “Segu-
rament, aquest sector ésoneldesequilibri tanenor-
mequehihaalmónesveude formaméspatent”,
assenyalaJoséMaríaMedina, directorde l’oenagé
Prosalus i comissari de lamostra Invents. Idees que
canvienvides,queespot veurefinsal 23de febrer
alCaixaForumBarcelona.Ésprobablequeaquesta
descompensacióenaltres àmbits tambéespro-
dueixi, i encaraquemanquendadesespecífiques,
segonsMedina “és lògicpensarque si en temesde
salutde lapoblacióésonrepmés suport, tantper
partd’iniciativespúbliques comprivades, enaltres

sectors comara lleure, tecnologia, vehicles, educa-
ció, ladesproporciódeuserfins i totmésgran”.

Aaquestesdades se sumen lespublicades recent-
mentper l’OMS, ambMetges senseFronteres i la
iniciativaMedicamentsper aMalaltiesOblidades,
queassenyalenque tansols el4%delsnous fàrmacs
i vacunesquevansortir almercat entreel 2000 i
el 2011 estandirigits amalaltiesquecolpegenels
païsosméspobres, comlamalària, la tuberculosi
o lesdiarreiques, queprovoquenmilionsdemorts
cadaany.Lamajoriad’aquestes afeccionsno tenen
en l’actualitatde fàrmacseficientsper ser curades.

La situaciónosemblagensencoratjadora, però
algunacosaestà començant a canviar... tímidament.
D’un tempsençàproliferenmésprojectes i iniciati-
ves comladeStanford i la seva incubadoraEm-
brace, enelsquals es conjuguen talent i enginyper
buscar solucionsdebaixcostdestinadesaaquest
altre90%. Inoestanaïllades, sinóque formenpart
d’unmovimentglobal creixent–demomentpoc
significatiu–decientífics, enginyers, dissenyadors
industrials,metges, estudiants, professorsuniver-
sitaris, oenagés i emprenedors socials comprome-
sos, quenobusquen lucreniprestigi, sinódonar
resposta a lesnecessitatsde lapoblació ambmés
mancances.

Altament senzills i eficaçosEnginy, creativitat i
solidaritat sónels ingredients que atresoren lama-
joria dels invents socials.Alguns són summament
senzills, tant que sorprèncomd’eficients podenar-
ribar a ser, compassa amb l’ampolla de llumsolar.
AManila,milers depersones viuenenbarraques
queestan tanapinyadesquenohi penetra la llum
solar i les famílieshi viuengairebé encompleta
foscordurant tot el dia.A començamentsdel 2000,
aunmecànic brasiler anomenatAlfredoMoser se
li va ocórrer il·luminar el seu taller utilitzantuna
ampolla deplàstic ambaigua i unamicade clorper
evitar quehi apareguessin algues. La va col·locar
enun forat al sostre i la vautilitzarper reflectir
els rajosde sol cap a l’interiorde la casa.Aquella
simple idea, barata i sostenible, tenia lamateixa
potència queunabombetade55watts.Nouanys
més tard, estudiants de l’Institut deTecnologia
deMassachusetts (MIT)vanmillorar la idea, van
contactar amb la fundaciófilipinaMyShelter i
van començar a col·locar aquestes ampolles a les
llars deManila ambel projecte “un litrede llum”
(Aliteroflight.org).Avui dia aquesta entitat calcula
queunes28.000 llars estan il·luminades així a la
capital de lesFilipines i en altres puntsde l’Índia,
Indonèsia ofins i tot Suïssa.

LaUniversitat Politècnica deCatalunya (UPC)
compta des de fa gairebé dues dècades amb el
Centre deCooperació per al Desenvolupament
(CCD), des del qual fomenten que els estudiants
dediquin els seus projectes de final de carrera a
trobar solucions a realitats concretes i s’impulsen
projectes de cooperació. “No tots els futurs engi-
nyers pensen només a guanyar-semolt bé la vida
i cobrarmolts diners. També tenen consciència
social i poden aportarmolt a aquests països”,

Només unde cada
deu invents nous que
apareixen cada any al
mónestà pensat per al
90%de la població, i

així hi ha 6.500milions
de persones que no

tenenaccés regular a
aigua potable, empara i
aliments. Unmoviment

global de científics,
enginyers, arquitectes

i dissenyadors es
qüestiona ara la

necessitat d’un nou
contracte social

Invents
socials

TextCristina Sáez
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assenyala Antoni Sudrià, professor de laUPC i
director del Citcea, un centre de transferència de
tecnologia d’aquest centre.

Faunany,unapetitaoenagédeTarragona,Missió
iDesenvolupamentper aGoundi, es vaposar en
contacte ambelCitceaperveure si podien trobar la
maneradegenerar energiade formasostenible en
unapetitapoblaciódelTxad,Goundi. Fins alesho-
res, s’utilitzavaeldièsel, peròeracar, contaminava
i améserademalaqualitat i poceficient.AlCitcea
vancrearunacomissió formadaperestudiants i
professors i vancomençara investigaropcionsfins
quevanoptarperungasificadordebiomassa.

“Volíempromocionar l’economia local, per això
vamoptarpel gasificador”, explicaJordiGiral,
l’enginyer al capdavantdelprojecte.La ideaésque
agricultorsdelTxadplantinblatdemoroqueve-
nena lapoblació, queal seu torn s’alimentamillor.
Unavegadaconsumit, esporta el corde lapanotxa,
un residuorgànicnocomestible, a laplantaon
estiguiubicat el gasificador.Allà se sotmet auna
sèriedeprocessosquímics i tèrmics, pelsquals
s’obtéungasque,unavegadadepurat, alimentaun
motor capaçdegenerar electricitat”.Elprojecte, de
tipusopen source, ha estatfinançat enpart ambuna
campanyademicromecenatge.

Ciència ciutadanaOmarMaseraésund’aquests

mostrat comespoden fabricar adiversospaïsosde
Centreamèrica.De l’estufaPatsari noméselnom
estàpatentat, enun intentdecontrolar-ne laquali-
tat.Handesenvolupatunesquemadecertificació
social i totes les estufesquevulguinanomenar-se
Patsarihandecomplir-lo. “Noestemencontra
de lespatents.Moltes vegadeshihauncostde la
innovació i s’hadepoder recuperar.Peròenel cas
de lesuniversitatspúbliques, on tots ja cobremper
la feina, creiemquehihad’haveruncompromís
social”, opinaMasera.

Frenant labretxa tecnològicaEncaraque la salut
és l’àmbitprincipald’accióde l’ajudaquearribaa
aquestspaïsos enviesdedesenvolupament, també
es llancenprojectesquebusquenreduir la fractura
digital.A l’Àfrica, explicaPedroGuerra, especialis-
ta enproteccióde la infànciad’Unicef, l’accés a la
tecnologia ésmolt limitat.Ambprou feines el 15%
de lapoblació té electricitat. I aquestaxifradescen-
deixfinsa tan sols el 3%aBurundi, on treballa.

Desde fa anysaquest organismedesenvolupapro-
jectes enelsquals la tecnologia és laprotagonista.
AUgandavandissenyarunaespèciedeplataforma
construïdaambdosbidonsdemetall reciclats i
soldats entreells, dinsde laqual vancol·locarunor-
dinadorportàtil, teclats resistents a l’aigua ipanells
solars. I el vanconnectar a internet.L’experiència
va serunèxit rotund i recentment s’haposat en
marxaaBurundi, undelsdeupaïsosméspobresdel
món, onhancol·locat aquests tamborsenescoles i
centres socialsper a joves. “Laprimeravegadaque
aquestsnois van tocarunordinador, calia veure la
velocitat ambquèaprenienautilitzar-lo”, explica
emocionatGuerra.

Ara, diu, tenen coma repte portar aquests tam-
bors digitals també a localitats remotes. Per això,
treballen amb altres oenagès de la zona i utilitzen
aquests ordinadors coma suport o complement
de l’escola, ja que porten preinstal·lat contingut
de reforç escolar. També poden connectar-se a in-
ternet. “Vivim enunmón globalitzat i les tecnolo-
gies i internet els permeten tenir accés a informa-
ció,millorar la seva educació i el seu coneixement
delmón. També fer sentir la seva veu. Per a unes
criatures que són onmai no hi va ningú, on ningú
no els escoltamai, poder penjar les seves fotos a
internet, explicar les seves històries, intercanvi-
ar-les ambnens d’altres llocs, ésmolt beneficiós”,
consideraGuerra.

Engeneral, elmodeld’emprenedoriahumanitària
esbasaeneldesenvolupamentd’invents subven-
cionats ambajutspúblics, degoverns, fundacionso
privadesperpartd’oenagésodonants.Tot i això, no
existeix capconflicte entre fer el bé inegocis, com
demostrael casdeMikkelVestergaardFrandsen
i la sevapalletade lavida.Aquestdanèshavia
treballat ambelCarterCentre, unaorganització
per alsdretshumans fundadaper l’expresidentdels
EUAJimmyCarter i la sevaesposa,Rosalynn, en
campanyespereradicar el cucdeGuinea, unparà-
sit queentra al cos a travésd’aiguacontaminada i
queemergeixa travésdedolorosíssimesbutllofes

científics convençutsque les institucionspúbliques
tenenuna responsabilitat social i handedesenvo-
lupar invencionsaccessibles a tota lapoblació.És
investigadorencarregatdel laboratori debioener-
giade laUniversitatNacionaldeMèxic (UNAM) i
faunsanysvaposar enmarxaunprojecte ambuna
comunitat indígenamexicanaperdesenvolupar
unaestufanetaque jahavist la llumiesdiuPatsari.
“Ésunexemplede tecnologia social, perquèapar-
tir de lanecessitatd’unapoblació i d’unproblema
ambientalmolt greu, aconseguimtrobaruna solu-
ció”, explicaMaseraaEstils deVidaviaSkype.

Compassaenaltres regionsdelmón, lamajorpart
de lapoblació ruralmexicanacuinaamb fogons
alimentats amb llenya, sense sistemesdeventilació
apropiatsni xemeneies, fet queprovocaqueel fum
esconcentri a les estances i afecti elspulmons i la
vista.Els fogons, amés, són ineficients i requerei-
xenmolts talossos i troncs.El quevan ferMasera
i el seuequipva serorganitzarungrupde treball
formatperenginyers, científics, promotorsde les
comunitats locals i usuaris. “Volíemqueeldisseny
fosparticipatiu.Anàvemproposantmillores a
lesdones indígenes, que incorporemalprocés, i
elles ensdeien si els servien”.Així va ser comvan
dissenyarunaestufaneta, sostenible, queespodia
construir en lesmateixes comunitats ambmate-
rials imàd’obra locals.Avuiunes 150.000 famílies
mexicanes lautilitzen, i els investigadors jahan

TRANSPORTADOR
D’AIGUAHIPPO
ROLLER

Segons l’ONU,milmilions
de persones al planeta no
tenen accés a aigua potable.
Això implica que diàriament
milions de dones i nens,
sobretot, han de lluitar per
aconseguir-ne i portar-ne
a casa seva. Sovint han de
recórrer llargues distàncies,
de fins a 10 km, i hi han d’in-
vertir de tres a nou hores. De
fet, es calcula que cada dia
almón es dediquen uns 200
milions d’hores a obtenir ai-

gua, la qual cosa equival a la
tasca que fan els treballadors
de cincmultinacionals en
una setmana. Recollir aigua
resulta, amés, summament
esgotador per a aquestes
persones i, a sobre, en
nombroses ocasions han de
fer diversos viatges al dia.
Fa 20 anys, els sud-africans
Pettie Petzer i Johan Jonker
van intentar canviar la vida
d’aquestes persones. Van
idear un bidó enorme, amb
una capacitat de fins a 90
litres (els que porten les do-
nes al cap són de 15 litres),
d’un plàstic hiperresistent
per poder aguantar bé les
dificultats del terreny. Van
pensar en una obertura

gran, per poder netejar l’in-
terior del bidó amb facilitat,
i en lloc de fer que la gent el
carregués, li van posar un
agafadorperquè poguessin
arrossegar-lo. D’aquesta
manera es poden transpor-
tar en una sola vegada grans
quantitats ambun esforç
mínim. Ja se n’han distribuït
més de 44.000 unitats a
més de 20 països. D’això
s’encarrega Grant Gibbs, que
explica des de Johannesburg
el desafiament: “Per arribar
a l’1%de la gent que cada
dia han de caminar hores per
aconseguir aigua potable,
necessitaríemdistribuir
12.000Hippo Rollers almes
durant deu anys”.

Els barrils Hippo Roller
faciliten sobremanera el

transport d’aigua

Mikkel Vestergaard
Frandsen i el seu Strawlife,

que potabilitza l’aigua

El saquet Embrace ha salvat
centenars demilers de nens

sense incubadora

MOLTS
PROJECTES
NEIXENPER
MILLORAR

LASALUTDE
LAPOBLACIÓ
MÉSPOBRA
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CREANT
ECONOMIA
LOCAL

LametgessagallegaCarmen
Parreñova involucrar tota
una comunitat per crear les
nutrifulletes, unes càpsu-
les ambquè combaten
ladesnutrició infantil en
zones rurals del Perú. Amb
els veïns, haanat aprenent
sobre les propietats de les
plantes andines. “‘Aquí tot és
farmàcia’, emdeien”, recorda
aquestametgessaqueésavui

directorad’AjudaenAcció
al Perú. Va ser així, gràcies
aaquest coneixement, que
vadesenvolupar aquestes
píndoles.
Haposat enmarxaunapetita
economia local en laqual els
camperols de la zona recullen
les plantes, les assequen,
molen, n’extreuenel principi
actiu i omplen les càpsules.
La fórmulaexactade les

a lapell.Aquestdanèsvacomençara rumiar com
aconseguirpurificar l’aiguaqueaquella gentbevia,
sovint sensebullir.Va ser així comva inventar
LifeStraw,unamenadepallaquecontéuna sèrie
defiltresqueeliminenel 99%delsbacteris i virus
de l’aigua.Cadascunapotpurificaruns700 litres, i
tambéhihaunmodel familiar.

Però elmés interessant d’aquest cas, amés que
gràcies a aquestes palles centenars demilers de
persones han salvat la vida, és la fórmula que ha
trobat Vestergaard per finançar-les: realitza una
comptabilitat exhaustiva de la quantitat deCO2

que es llança a l’atmosfera cada vegada que s’ha
d’utilitzar llenya per bullir l’aigua i comptabilitza
la quantitat que s’estalviaria s’utilitzés LifeStraw.
Llavors comercialitza aquest estalvi deCO2 al
mercat internacional del carboni. Amb els diners
aconseguits,manté el programa i el va estenent a
altres països.

Ciència compromesaLapallapurificadorad’aigua
i la incubadoraEmbraceo l’estufaPatsari nobus-
quen tantunrendimenteconòmiccomunbenefici
social. “Moltsd’aquests invents guanyendiners, el
quepassaésque la retribucióqueaconsegueixenés
modesta, noés comparable amb laquepotserob-
tindrien sidediquessinels seusesforços aunaltre
tipusd’empresa”, consideraMedina, deProsalus. I
llavors, per aquè invertir-hi?

Per responsabilitat i compromísambelmón, respo-
nensensevacil·lar els creadorsdels invents amb
quèhemparlat enaquest reportatge.DeiaNikola
Tesla, que seguramentva ser l’inventormésgenial i
prolíficde tots els temps, que “la cièncianoés sinó
unaperversióde simateixa llevatque tinguiperob-
jectiufinal lamillorade lahumanitat”.Això sembla
unaobvietat, perquè la ciència engeneralpretén
millorar lahumanitat i, de fet, téunretorn social.
Elproblema, assenyalaOmarMasera, ésque sovint
“sota la lògica tradicional capitalista, lamajoria
d’aquests invents acabensent capturatspelmercat i
noarribena lespoblacionsqueméselsnecessiten”.

PerGuidoBarbujani, catedràticdeGenèticade la
UniversitatdeFerrara imembredel consell direc-
tiude l’associació internacional Science forPeace,
el problemaésqueésunacadenadeconseqüències
difícil de trencar. “Vivimenunsistemaenquèels
científicsnecessitendinersper investigar i prepa-
renprojectesquepuguin serfinançats.Unapart
delsdiners vénende fonspúblics, però lamajoria
procedeixend’empreses; almeusector, per exem-
ple, sobretotde farmacèutiques.Perquinmotiu
haurienescollit desenvolupar fàrmacsquearriben
nomésal 10%de lapoblació?Aixònomés salvaria
vides inodonariadiners. I elsdiners s’inverteixen
pergenerarmésdiners”.

Desqueel 1955AlbertEinstein iBertrandRussell
van redactear elmanifest contra labombaatòmica,
enel qual alertaven–enplenaguerra freda–dels
perills quecomportava laproliferaciód’arma-
mentnuclear, es vacrear la conferènciaPugwash
(Pugwash.org), trobada internacional sobreciència

i altres assumptesenquèparticipencientífics, però
tambéfilòsofs i humanistes.Undels temesquees
debatendesde fa tempsenaquestes trobadesés la
responsabilitat social del científicenàmbits com
la sostenibilitathumanadelplaneta. I reclamenun
noucontracte social de la ciència.

L’equacióésmolt complexa. “Veigelproblema,no
la solució”, apuntapessimistaBarbujani. Potser,
el canvipot venirdesde la ciènciaquees fa en
universitats i centrespúblics.Mentrequeper
algunscientífics aconseguirpatents ésunamanera
decrear riquesaque reverteixen fonsper investi-
gar, d’altres comMaseraopinenque“tots els que
depenemdel sectorpúblichauríemd’exerciruna
espèciede responsabilitat social i desenvolupar
productesque resolguessin lesnecessitatsde la

nutrifulletesnomés la coneix
aquestagallega, queasse-
guraqueho faaixí per evitar
la depredacióde la zona. Les
píndoles se subministren
anensd’entre0 i 5anys
dinsd’unprogramaglobal
d’alimentació. Les financen
lesoenagésque treballena la
zona;un tractamentde vuit
mesosdeduradaper a100
nens costauns 6.000 euros.
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societat, peròde tota, nonomésde lamés ricaque
potpagarper això. Si ja estemremuneratsper la
nostra feina, no tenimnecessitatde lucrar-nosamb
elsnostres invents”.

I aquestmexicà no s’atura aquí i defensa que la
ciència ha d’escoltar i incorporar la societat, per
enriquir-se amb coneixementsmútuament. El
noumoviment global de científics aposta per
incorporar els usuaris, que tinguinmés pes en el
què, el com i també en per què investigar. “Hem
de fer-los participants actius en les innovacions
–assenyalaMasera–.No pot ser que els usuaris
es quedin de braços plegats i es limitin a opinar
sobre una invenció que ja està sobre la taula, com
poden ser els transgènics. La ciència ha d’establir
un veritable diàleg de sabers”.s
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