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1. Informa’t de les de les 
     inquietuds del públic en 
     general sobre el teu projecte

2. Selecciona un públic objectiu 
     interessat i plural

3. Tria la forma de participació 
      més activa possible

4. Crea comunitat 

5. Dissenya una estratègia de 
     comunicació engrescadora i 
     participativa en si mateixa

6. Segueix: No deixis l’avaluació 
     per “després”

7. Potencia el diàleg entre 
     científics i ciutadania

8. Cuida als teus participants

9. Converteix als participants en
     agents difusors 

10. Genera RRI^2 
     (reflexió, avaluació, valoració)
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STria la forma de participació 

més activa possible

Informa’t de les de les inquietuds 
del públic en general sobre el
teu projecte

Selecciona un públic objectiu 
interessat i plural

Crea comunitat

Dissenya una estratègia de 
comunicació engrescadora i 
participativa en si mateixa

Segueix: No deixis l’avaluació 
per “després”

Potencia el diàleg entre 
científics i ciutadania

Cuida als teus participants

Converteix als participants en
agents difusors 

Genera RRI^2 (reflexió, 
avaluació, valoració)

Fes una avaluació continuada de la 
participació ciutadana per tal d'estar sempre al 
corrent de les opinions dels
participants sobre la  
seva feina i poder detectar
i corregir els 
problemes que
sorgeixin.

6

7
Promoure el diàleg ciència i societat ha de ser un
dels objectius de la participació ciutadana, per 
tal de crear una millor comunicació dintre del 
projecte i alhora incentivar un major interès i 
implicació de la ciutadania en la ciència.

8
Tenir cura dels participants és fonamental, ja 

que si no es manté la implicació
 i la motivació de les 

persones participants, 
aquest aniran 

abandonant el projecte i 
potser decidiran no 

participar novament en el futur.

9

10

Ofereix la possibilitat als
participants d'intervenir amb
la seva visió a la divulgació
del projecte en determinats
àmbits, també com a 
reconeixement de 
la seva col·laboració.

Reflexionar i avaluar com ha funcionat la 
participació en el teu projecte pot ajudar en un 
futur a dissenyar un pla de participació millor i
encara més adequat a la idea de la RRI.
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Esbrina quina percepció 
té l’opinió pública (premsa,
xarxes, entitats) sobre el 
tema, així podràs preveure
quins punts poden ser més
controvertits o serviran per
propiciar una implicació 
més activa de la ciutadania. 

Pensa en el teu públic diana per fer l’activitat 
apropiada, engrescadora i rellevant per

a la gent a qui t’adreces. 
Centra els esforços en aquelles 

audiències que vegis més 
implicades i procura 

que es vegin equitativament 
representades 

les diferents sensibilitats.

Determina el nivell de participació ciutadana en el 
projecte en base als interessos del grup de recerca 
i també dels recursos dels que disposis. Si ho veus 
possible promou un nivell més profund on les 
organitzacions i els ciutadans influeixen en la presa 
de decisions i la viabilitat del projecte.

Com més gent conegui el teu projecte més fàcil 
serà obtenir el suport 
necessari per a tirar-lo 
endavant, tant a nivell 
de recerca com econòmic. 
Explica el que calgui a 
tothom a qui pugui interessar 
i convida’ls a fer el mateix. 

Valora les teves possibilitats econòmiques per 
desenvolupar la teva estratègia de comunicació, 

aprofitant la inmediatesa (i baix cost) dels 
nous canals de 

comunicació 2.0. 
Sigues original i 

busca la complicitat 
dels participants. 
Planifica la teva 

estratègia al llarg 
de tot el projecte.
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