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Els pressupostos d'Espanya en reera ientí�a s'estan

enongint a veloitats properes a la llum. Estem entrant

en plena ontradiió amb la famosa frase �l'Univers s'ex-

pandeix �pronuniada de forma inquietant a Días de radio

(Radio Days) de Woody Allen. La reera, en anvi, es

ontrau i el nostre món s'empetiteix manat d'energia.

Davant aquesta tendènia dramàtia que ara mateix

no sembla tenir �nal, ens hem de queixar. Naturalment!

Però al marge de la reivindiaió que de fet està tenint

molt po efete, podem respondre de tres maneres di-

ferents que no són mútuament exloents. La primera

possible resposta és simplement enongir-nos d'espatlles i

empassar-nos la realitat imposada esperant sense gaire fe

poder fer anviar de parer el políti. La segona opió és

obeir els nostres instints de supervivènia i anar on enara

hi ha reursos, a Europa, o bé barallar-se pels pos reur-

sos que quedin a esala estatal. Els prinipis que regeixen

aquestes dues opions són d'allò més darwinistes. La se-

gona opió desperta el nostre ostat salvatge i orrem el

ris que ens fai prometre resultats que no aomplirem.

Es trata de vestir la nostra iènia amb vestits llampants.

No obstant això, queda una terera opió. Aquesta és

segurament la més agosarada i més trenadora en relaió

amb la manera om entenem la reera atualment. En

el món anglosaxó l'anomenada iènia iutadana està ar-

relant amb força. Diversos artiles de reera publiats a

Nature li estan donant una potènia omparable a la d'al-

tres projetes més estàndard, però amb uns quants zeros

de menys en el pressupost.

Entenem per iènia iutadana la reera ientí�a

onduïda, ni que sigui parialment, per ientí�s amateurs

o no professionals. És a dir: pel iutadà. Els projetes

sota aquesta aepió inlouen la generaió de nou o-

neixement amb la partiipaió ativa de la iutadania. Els

projetes endegats inlouen alguns d'aquests quatre ni-

vells de partiipaió:

Nivell 1. Proveïment partiipatiu (rowdsouring). Els

iutadans apten o proessen dades.

Nivell 2. Intel·ligènia distribuïda. Els iutadans interpre-

ten les dades.

Figura 1: L'aerogel de l'Stardust aptura, per exemple,

partíules provinents del ometa Wild 2. Aquest és un

exemple del tipus d'imatges que Stardust�Home demana

analitzar. Crèdit: JPL-NASA

Nivell 3. Ciènia partiipada. Els iutadans partiipen en

la de�niió de problemes, reptes, objetius i en la

aptaió de dades.

Nivell 4. Ciènia ol·laborativa. Els iutadans dissenyen,

amb els ientí�s, la reera que s'ha de dur a ter-

me. La reera té un impate direte sobre l'entorn

immediat del iutadà i pot motivar aions ben espe-

í�ques a la iutat.

L'esquema porta implíit una mutaió en el proés de

la reera ientí�a. Cal motivar el iutadà abans que
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Figura 2: Gàlaxies i altres objetes lassi�ats pels voluntaris de GalaxyZoo aptades pel telesopi Hubble. Crèdit:

GalaxyZoo

res i el iutadà ha de ser el primer a aedir al oneixe-

ment generat per poder treure'n pro�t i gaudir-ne. No

s'hi val, per tant, a seguir només el amí de la publiaió

en revistes espeialitzades; al guardar part de l'energia

per tenir ura de la relaió amb la soietat (i el iutadà)

en tot moment. D'aquesta manera, l'investigador ha de

poder defensar el valor de la seva pròpia reera davant

del iutadà no expert. Si l'investigador el onvenç, aquest

partiiparà i ens ajudarà a fer possible la reera. Sense

mediaions polítiques ni governamentals.

Hi ha qui pot pensar que només les iènies bi-

ològiques o mèdiques poden aptar l'interès del iu-

tadà. L'èxit d'alguns projetes de iènia bàsia (i

de físia) ontradiu aquest fet. Només al fer val-

dre la reera que es vol tirar endavant. Aquest

és el as de Galaxy Zoo (http://www.galaxyzoo.org),

un projete liderat per un investigador de la Uni-

versitat d'Oxford que lassi�a les galàxies ap-

tades pel telesopi Hubble, o de Stardust�home

(http://stardustathome.ssl.berkeley.edu/index.php), un

projete que pretén trobar mostres de matèria de fora el

sistema solar instigat per la NASA des de Berkeley. Amb-

dós projetes tenen diversos artiles publiats en revistes

om ara Nature o Siene.

La risi permet veure aquesta alternativa om una pos-

sibilitat menys esabellada que anys enrere. L'Ajuntament

de Barelona, a través de la Direió de Creativitat i In-

novaió de l'Institut de Cultura, està engegant una línia

d'aió anomenada Barelona Laboratori, que s'imagina

la iutat om a espai per a l'experimentaió. La pro-

posta busa donar una volta al paradigma de smart ity

(iutat intel·ligent) per trobar l'smart itizen (iutadà in-

tel·ligent). El programa deixa llo per a la pràtia de ièn-

ia iutadana. Som apaços de fer reera amb aquestes

noves oordenades? Podem omplir de iutadans la nostra

físia? Si ho aonseguim segur que tothom tindrà lar el

veritable valor de la iènia.
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