
Ciència ciutadana en contaminació 
acústica i atmosfèrica 

Raül Toran, responsable de divulgació científica - 
ISGlobal 



1 
Ciència ciutadana,  

creant coneixement  

entre tots i per a tots 

Claudia Vázquez (Metropolis BCN) 



• Ciència ciutadana: 
investigació científica duta 
a terme parcialment o 
completament per 
científics amateurs o no 
professionals. 

• Gràcies a la participació de 
centenars de persones. 

• El ciutadà té un paper clau 
en la recollida de dades i en 
la seva interpretació. 

• Algunes investigacions 
s'han publicat en Nature i 
Science. 

Claudia Vázquez (Metropolis BCN) 



4 Nivells de participació 
ciutadana: 

 

• 1) Crowdsourcing. Els 
ciutadans capten o processen 
dades. 

 

• 2) Intel·ligència distribuïda. Els 
ciutadans interpreten dades. 

 

• 3) Ciència participada. 
Participen definint problemes, 
reptes, objectius i en la 
captació de dades. 

 

• 4) Ciència col·laborativa. 
Dissenyen juntament amb els 
científics la investigació que va 
a desenvolupar-se. 

Claudia Vázquez (Metropolis BCN) 



• Els grups de recerca han de 
comunicar als ciutadans 
participants sobre els resultats 
de la investigació. 

 

• Objectiu: apropar el procés 
d'investigació al ciutadà no 
expert. 

 

• Els projectes han d'obeir una 
política de dades obertes (open 
data) i codi obert (open 
source). 

 

• La investigació ha de tenir un 
impacte social i socioambiental. 

 

Claudia Vázquez (Metropolis BCN) 



Projectes d’ISGlobal  

en Ciència Ciutadana 
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https://www.youtube.com/watch?v=4d5Lk_dC-lI


ESAIRE 
• Cal promoure la col·laboració entre els 

científics, els ciutadans i les autoritats 
locals per afrontar els reptes de qualitat 
de l'aire a les ciutats, que afecten la 
salut dels seus habitants.  

• ESAIRE posa en pràctica la ciència 
ciutadana o participativa. 

• Qualsevol ciutadà pot contribuir a un 
projecte de ciència participativa de 
moltes maneres. P. e., pot demanar 
dades del seu entorn i compartir-los 
amb la comunitat, ensenyar a altres 
companys, i donar idees als enginyers i 
dissenyadors perquè els instruments 
s'ajustin a les seves necessitats. 

• http://www.esaire.eu/  

 

• ESAIRE ha desenvolupant una sèrie de Tallers de 
co-creació a Barcelona (sessions de participació 
ciutadana en projectes d'avaluació de la qualitat 
de l'aire a Barcelona). 

http://www.esaire.eu/


PASTA 
• Se centra en la promoció i 

facilitació sistemàtiques de la 
mobilitat activa (desplaçar-se a 
peu i en bicicleta, en combinació 
amb l'ús del transport públic) com 
un enfocament innovador per 
integrar l'activitat física a la vida 
quotidiana de les persones.  

• La mobilitat activa uneix mode de 
transport amb un estil de vida 
saludable. 

• El projecte ha identificat iniciatives 
sistemàtiques per promoure la 
mobilitat activa, així com les 
intervencions de seguretat de 
trànsit. 



iSPEX 
• Iniciativa organitzada per l'ICFO, amb la 

col·laboració d’ISGlobal, per fomentar 
el coneixement sobre les propietats i el 
comportament dels aerosols a 
l'atmosfera i els seus efectes en el medi 
ambient, amb l'objectiu de fer partícips 
als ciutadans barcelonins d'un 
experiment científic utilitzant 
simplement un mòbil i llum.  

• Aquesta iniciativa forma part del 
projecte LIGHT2015: http://ispex-
eu.org/ 

• Web de la iniciativa BCN Respira: 
http://bcn-respira.icfo.eu/cat  
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 Sensor portàtil Sensor Estàtic 

App percepció Qualitat de l’Aire 

11 unitats 

25 unitats 

Projecte CITI-SENSE-BCN 

 PRODUCTE 

 CITI-SENSE 

Qüestionari sobre Qualitat de l’Aire 



•Trobada/reunió amb grups d’alumnes de l’IES Ernest Lluch. 
 
• Els vam oferir sensors portàtils i el manual de funcionament del sensor. 
 
•Es van formar 6 grups de treball.  Tots van explicar la seva hipòtesi de treball utilitzant els sensors mòbils.  
 
•Els projectes relacionaven trànsit de vehicles amb contaminació atmosfèrica i/o soroll. 
 
•Varem  aconsellar canvis en el disseny i en treball de camp per a que l’experiment tingués més pes científic. 
  

 

Projecte CITI-SENSE-BCN 





APIN 
• “Air Pollution INdication” 
 
• Calculat a partir de totes les mesures de 
tot s el contaminants que mesura el LEO 
(NO, NO2, O3) 
 
• Nivells de 1 a 5 

1 = Molt baix 
2 = Baix 
3 = Mitja 
4 = Elevat 
5 = Molt elevat 

 
• Basat en el CAQI*, però utilitzant mitjanes 
de 1 minut (en lloc de 1 hora)  

*CAQI : Common Air Quality Index 



+ - 
L’entusiasme dels/de 

les alumnes 
 

El treball 
interdisciplinari 

 
Interès per aconseguir 
un producte útil per a 

la ciutadania 

La manca de 
comunicació 

 
La creació de falses 

expectatives 
 

La manca de resultats 
positius 



Gràcies! 
 
raul.toran@isglobal.org 
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