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INTRODUCCIÓ	  
	  



Com	  ens	  comunicavem	  i	  comuniquem?	  Era	  2.0	  
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Un	  projecte	  innovador	  en	  divulgació	  cien<fica?	  	  

• Ha	  de	  par:r	  d’una	  idea	  original	  

• Ha	  d’arribar	  a	  nous	  públics	  
	  
• Ha	  de	  ser	  col·∙laboraAu	  

• Ha	  d’ajudar	  a	  incrementar	  l’interès	  per	  la	  ciència	  

• Ha	  de	  comptar	  amb	  la	  web	  2.0	  

• Ha	  de	  poder	  consultar-‐se	  un	  cop	  executat	  

• Ha	  de	  ser	  mulAplataforma:	  web,	  app,	  etc.	  



Innovar	  des	  de	  la	  recerca?	  

¨  Ens	  ajudarà	  a	  innovar	  en	  altres	  àrees	  vinculades	  amb	  
R+D+I	  
¤  Educació,	  divulgació,	  consum	  i	  creació	  de	  con:nguts...	  

¨  Ens	  ajudarà	  a	  innovar	  en	  la	  seva	  aplicació	  
¤  Noves	  eines	  i	  oportunitats	  per	  a	  la	  recerca	  
¤  Millora	  dels	  processos	  d’innovació	  (Design	  thinking)	  amb	  
elements	  i	  productes	  de	  comunicació	  per	  empa:tzar	  
amb	  els	  usuaris,	  clients	  o	  ciutadania.	  	  

¤  Introduir	  la	  comunicació	  com	  a	  part	  del	  procés	  de	  R+D+I	  
com	  a	  punt	  de	  trobada	  amb	  el	  mercat	  i	  promotors,	  
també	  amb	  la	  societat	  (per	  a	  què	  inves:guem?)	  



EXEMPLES	  DE	  WEB	  2.0	  I	  
BLOGS	  INNOVADORS	  
	  



¨  @BCNeurociencia	  
¨  @Idibell_cat	  	  
¨  @ISGLOBALorg	  
¨  @CNIO_cancer	  
¨  @sciam	  
¨  @ACCC_	  
¨  @CSIC	  
¨  @agencia_sinc	  

Exemples	  de	  web	  2.0	  de	  divulgació	  cien<fica	  	  
en	  biomedicina	  	  



¨  Lectora	  corrent	  
¨  h`p://lectoracorrent.blogspot.com/	  
¨  Por	  la	  boca	  muera	  el	  pez	  
¨  h`p://javarm.blogalia.com/	  
¨  Ciència	  i	  medi	  ambient	  
¨  h`p://

joaquimelcacho.blogspot.com.es/	  
¨  Naturejobs	  
¨  h`p://blogs.nature.com/naturejobs/	  	  

Exemples	  de	  blogs	  de	  ciència	  destacats	  



Altre	  exemple	  de	  blog	  innovador	  

www.isglobal.org/healthisglobal	  	  

Blog corporatiu d’ISGlobal 

Espai de col·laboració 
	  
Mitjà per generar debat 

Ferramenta de divulgació 
 
Serveix per potenciar la 
comunicació 1.0 



PROJECTES	  INNOVADORS	  EN	  
COMUNICACIÓ	  CIENTÍFICA	  
	  



¨  Pretén	  apropar	  la	  recerca	  sobre	  
neurociències	  a	  la	  societat,	  amb	  ac:vitats	  
per	  tots	  al	  llarg	  de	  2012,	  i	  part	  de	  2013.	  

¨  Neix	  com	  a	  estratègia	  global	  de	  la	  
comunicació	  del	  projecte.	  

¨  Any	  de	  la	  Neurociència	  2012	  a	  Espanya.	  
¨  Congrés	  de	  la	  FENS	  a	  Barcelona.	  
¨  Serveix	  per	  potenciar	  les	  ac:vitats,	  

augmentar	  el	  nombre	  de	  seguidors	  i	  
dialogar	  amb	  ells.	  

Projecte	  @BCNeurociencia	  
	  

Obje:us	  



¨  Es	  creen	  perfils	  de	  Facebook	  (FB),	  
Twi`er	  (TW)	  i	  Google+	  (G+)	  i	  Youtube	  
(YT).	  

¨  Els	  perfils	  més	  ac:us	  són:	  TW,	  amb	  
4.200	  followers,	  i	  FB,	  amb	  600	  m'agrada.	  

¨  Dues	  comunicadors	  ciennfics	  portem	  les	  
xarxes	  socials	  de	  BCNeurociència.	  

¨  Estratègia	  futura:	  Mantenir	  i	  potenciar	  
les	  xarxes	  socials.	  Dinamitzar	  noves	  
xarxes	  (Youtube)	  i	  cercar	  finançament	  
per	  a	  noves	  ac:vitats.	  

Xarxes	  socials	  

Projecte	  @BCNeurociencia	  
	  



Imatge	  general	  de	  Facebook:	  cas	  BCNeurociència	  



¨  La	  web	  2.0	  de	  l'IDIBELL	  complementa	  la	  
comunicació	  tradicional.	  Compta	  amb	  tres	  
perfils	  de	  TW	  (Cat/Esp/Eng)	  i	  un	  perfil	  a	  FB.	  

¨  Con:ngut	  propi	  vinculat	  amb	  la	  recerca	  
biomèdica:	  notes	  de	  premsa,	  comunicats,	  
ac:vitats	  i	  ofertes	  de	  feina.	  

¨  Actualment	  compta	  amb	  gairebé	  1200	  
seguidors	  a	  TW	  (cat).	  I	  més	  de	  300	  
m'agrada	  en	  FB.	  

Cas	  IDIBELL	  /	  @idibell_cat	  
	  



¨  Els	  missatges	  de	  TW	  i	  FB	  estan	  
diferenciats.	  

¨  Els	  missatges	  més	  consultats	  són	  els	  
referits	  a	  recerques	  punteres	  i	  ofertes	  
laborals.	  

¨  Objec:u:	  ser	  una	  xarxa	  social	  de	  
referència	  en	  comunicació	  biomèdica.	  

¨  Projecte	  innovador:	  cicle	  de	  conferències	  
internacionals	  sobre	  música	  i	  cervell,	  en	  
col·∙laboració	  amb	  Fundació	  “la	  Caixa”.	  

¨  Cerca	  de	  finançament	  per	  a	  projectes	  
ciennfics	  i	  divulgació	  ciennfica.	  

Cas	  IDIBELL	  /	  @idibell_cat	  
	  



@ACCC_	  /	  Xarxes	  Socials	  i	  objecAus	  
	  
	  ¨  Les	  XXSS	  de	  l’ACCC	  complementen	  la	  

comunicació	  1.0	  (NP,	  llista	  de	  distribució,	  etc).	  
¨  L'ACCC	  té	  perfil	  de	  TW,	  FB,	  LinkedIn	  (els	  més	  

ac:us),	  canal	  Vimeo	  i	  Flickr.	  
¨  Actualment	  comptem	  amb	  més	  de	  2.600	  

seguidors	  a	  TW	  i	  més	  de	  1.000	  m'agrada	  en	  FB.	  
¨  Els	  missatges	  més	  RT	  i	  consultats	  són	  els	  

referents	  a	  ofertes	  laborals,	  vídeos	  i	  NP.	  
¨  S'empren	  per	  difondre	  con:ngut	  propi,	  vinculat	  

amb	  la	  comunicació	  ciennfica.	  



@ACCC_	  /	  Projectes	  
	  
	  ¨  El	  bloc	  de	  l'úl:ma	  exposició,	  Il·∙lustraciència,	  

va	  rebre	  més	  de	  45.000	  visites.	  
¨  El	  projecte	  de	  16	  Ciennfiques	  Catalanes	  és	  el	  

que	  més	  presència	  ha	  :ngut	  al	  territori.	  
¨  Futur:	  mantenir	  i	  potenciar	  les	  xarxes	  socials.	  
¨  Seguir	  sent	  una	  de	  les	  xarxes	  socials	  de	  

referència	  en	  comunicació	  ciennfica	  a	  
Catalunya.	  



@ACCC_	  /	  Il·∙lustraciència	  
	  
	  ¨  Projecte	  finançat	  per	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  ¨  Projecte	  ideat	  per	  Miquel	  Baidal,	  soci	  de	  l’ACCC.	  
¨  Van	  par:cipar	  de	  forma	  online	  més	  de	  100	  

par:cipants	  de	  tot	  el	  món.	  
¨  El	  blog	  h`p://illustraciencia.blogspot.com	  del	  concurs	  

va	  ser	  visitat	  per	  més	  de	  45.000	  persones.	  
¨  Futur:	  preparar	  la	  2ª	  edició,	  amb	  diversos	  

col·∙laboradors:	  museus,	  col·∙legi	  de	  periodistes,	  etc.	  
¨  A	  banda	  del	  TW	  i	  FB	  de	  l’ACCC,	  hem	  creat	  un	  TW	  i	  FB	  

específic	  d’Il·∙lustraciència.	  



@ACCC_	  /	  Il·∙lustraciència	  
	  
	  



@ACCC_	  /	  Il·∙lustraciència	  
	  
	  



@ACCC_	  /	  Il·∙lustraciència	  
	  
	  



@ACCC_	  /	  16	  Cien<fiques	  Catalanes	  
	  
	  ¨  Projecte	  finançat	  per	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  
Suport	  per	  la	  FECYT.	  Inaugurat	  en	  febrer	  de	  2009.	  

¨  S’ha	  acollit	  en	  més	  de	  10	  localitzacions	  en	  tota	  
Catalunya.	  

¨  h`p://16cien:fiquescatalanes.blogspot.com.es/	  
acull	  tota	  l’ac:vitat	  relacionada.	  

¨  Va	  rebre	  el	  premi	  “Ciencia	  en	  Acción	  2011”,	  en	  la	  
categoria	  dona	  i	  ciència.	  

¨  Futur:	  preparar	  una	  2ª	  edició,	  amb	  diversos	  
col·∙laboradors.	  



@ACCC_	  /	  16	  Cien<fiques	  Catalanes	  
	  
	  



@ACCC_	  /	  16	  Cien<fiques	  Catalanes	  
	  
	  



@IcccCardio	  /	  CardioCòmic	  
	  
	  ¨  Projecte	  finançat	  per	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Posterioment,	  va	  comptar	  

amb	  finançament	  privat.	  
¨  Es	  van	  presentar	  37	  obres	  a	  concurs	  a	  

la	  3ª	  edició.	  	  
¨  Es	  va	  crear	  un	  blog	  amb	  les	  bases	  del	  

concurs:	  
h`p://cardiocomic.blogspot.com.es/	  	  

¨  Es	  va	  crear	  un	  Flickr	  amb	  les	  obres	  
seleccionades:	  
h`p://www.flickr.com/photos/
cardiocomic	  



Llibre:	  S=EX2	  de	  Pere	  Estupinyà	  

h`p://blogs.elpais.com/apuntes-‐cien:ficos-‐mit/	  	  

h`p://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQZ6Yw57Q_k	  	  



COM	  HO	  FEM?	  
	  
	  



Com	  ho	  fan	  les	  organitzacions?	  

¤ Unitats	  de	  Cultura	  Ciennfica:	  els	  professionals	  de	  la	  
comunicació	  formen,	  ajuden	  i	  amplifiquen	  les	  accions	  
individuals	  dels	  inves:gadors.	  	  

h`p://www.comcired.es/UCCi/Pages/UCCi_Home.aspx	  

¤ Creant	  i	  compar:nt	  una	  estratègia	  adreçada	  a	  
aconseguir	  objec:us	  comuns.	  	  

¤ Donant	  eines	  per	  a	  que	  cada	  agent	  és	  converteixi	  en	  
un	  permeabilitzador	  de	  coneixement	  cap	  a	  la	  societat.	  	  	  



http://graphs.gapminder.org/world 
http://www.nature.com/news/specials/cities/best-cities.html#feat 

 

Eines	  de	  visualització	  de	  dades	  



Professionals	  i	  usuaris	  de	  la	  salut	  	  



Universitat /Centres  
de Recerca / 
investigadors/es  
 

Mitjans	  /	  periodistes	  

Públic	  general	  

Una	  col·∙laboració	  necessària	  



MOLTES	  GRÀCIES	  
	  
	  
@raultoran	  @ACCC_	  


