
 
 
 

 
Seu del Col·legi de Químics de Catalunya (2ª planta) 

 
6.09  EL  (MEU) BLOG DE CIÈNCIA (I ALTRES COSES).  

COMUNICACIÓ A LES 3es JEQC  (2014) 
 

 
Josep Mª Fernández Novell ha estat, des de fa anys, l'impulsor de les Jornades 
d'Ensenyament de la Química de Catalunya, que organitza el Col·legi de Químics de 
Catalunya. Les va fundar el 2011 o 2012, i des de llavors s'han vingut celebrant 
ininterrompudament, fins i tot l'any 2020 amb la COVID. Procura aprofitar 
esdeveniments en paral·lel, com Expoquimia. També hi fa participar als seus alumnes 
de bioquímica, i als guanyadors de l'Olimpíada Química. Edita les actes en format de 
llibre, que registra i té ISBN, i això és un alicient per a alguns. 
 
Sempre em convida a assistir-hi, i procuro presentar-hi alguna cosa que pugui ser 
interessant, personal i divertida. Aquesta va ser la primera vegada que hi anava. Vaig 
explicar-hi la meva vida, com ultimament faig... 
 
La seu del Col·legi és al Portal de l'Àngel de Barcelona, a un pis en propietat. En el seu 
moment va ser una inversió de futur, realment: és el carrer més car de Catalunya. 
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EL (MEU) BLOG DE CIÈNCIA ( I ALTRES COSES) 

Claudi Mans Teixidó 

Professor Emèrit d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona 

E-mail:  cmans@ub.edu 

Resum  

La comunicació descriu la xarxa de xarxes socials que l'autor usa en la seva tasca com a 

comunicador científic. Hi ha tres principis bàsics que l'autor considera que cal aplicar en qualsevol 

tasca de divulgació que tingui per objectiu ajudar a comprendre realment a l'interlocutor allò que se li 

està transmetent, amb l'objectiu de que ho integri a la seva visió del món. Aquests principis són: tenir 

clar quin és el llenguatge de l'interlocutor, i el valor que dóna als termes; ajudar l'interlocutor a que 

entengui què vol dir "comprendre"; i usar de manera prudent les analogies amb altres situacions 

quotidianes per a l'interlocutor, tot evitant la introducció de conceptes erronis alternatius amb les 

analogies usades.  

Paraules clau: divulgació, analogia, xarxa social, llenguatge científic 
 

A (MY) SCIENCE BLOG (AND OTHER THINGS) 

Claudi Mans Teixidó 

Emeritus Professor of Chemical Engineering, University of Barcelona 

E-mail:  cmans@ub.edu 

Abstract 

The paper describes the network of social networks of the author in his job as scientific communicator. 

There are three basic principles of the scientific communication that the author considers of 

compulsory use in the tasks of scientific popularization having as a goal to help the interlocutor to 

understand what he or she is receiving in order to blend it to his or her world perspective. The 

principles are the following: to know explicitely which is his or her level of the scientific language and 

what is the value of every term for him or her; to help the interlocutor to understand what means "to 

understand"; and to judiciously use analogies related to daily situations, trying to avoid the introduction 

of misconceptions or alternative errors induced by simple analogies. 
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1. LES XARXES SOCIALS D'UN DIVULGADOR CIENTÍFIC 

En el moment d'escriure aquesta comunicació els experts compten que hi ha gairebé 200 xarxes 

socials de tot tipus, totes elles suportades per la xarxa [1]. Es podria dir que personalment, que a més 

de divulgació faig altres tasques com a professor, tinc el següent conjunt d'activitats com a divulgador:  

• llibres i capítols de llibres de divulgació  (en conjunt sis i vuit, respectivament 

• articles en revistes professionals (NPQ (53), EduQ (6), Química e Industria (6),…) 

• articles en revistes generals (uns 20) 

• columnes en diaris generals (Ara, 13) 

• ponències en congressos i cursos de divulgació (uns 30) 

• conferències a centres universitaris i de secundària (unes 100) 

• tallers-xerrades a centres de primària (3) 

• conferències a professionals (unes 20) 

• conferències a aules de gent gran, biblioteques, associacions (unes 200) 

• blogs 

general i de ciència en català http://cmans.wordpress.com (240 posts) 

de ciència en castellà (SciLogs I&C)  

   http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/24/posts?page=0  

   (130) 

sobre Alícies de Lewis Carroll http://alicies.wordpress.com (148) 

• participació en xats, llistes (ACCC), comentaris a blogs  

• Twitter, Facebook, LinkedIn  

• videos a YouTube  canal “Claudi Mans” (25)  

• software de divulgació  

• organització d’activitats (ExpAliments, Fem-ho bé, fem EQ, la Uni dels Nens…) 

• associacions: vocal junta ACCC, CQC, AnQuE, ACCA, CED..  

• web repositori de docs  http://www.angel.qui.ub.es/mans on poden trobar-se tots els   

documents citats, i més. 

 

La figura 1 resumeix el flux d'informació que aplico. Uso les xarxes socials, principalment, per 

comunicar continguts online o per informar de continguts publicats en paper o online en altres mitjans. 

 

Les motivacions per escriure un blog de ciència poden ser molt variats, i en destaco tres.  

a) donar a conèixer  qui sóc jo, amb les activitats, premis, coneixements. És un objectiu per a 

l'autoestima personal 

b) per explicar  temes de ciència que creus que han de difondre's i divulgar-se cap a altra gent.  

c) per voluntat didàctica , que és la meva motivació personal. 
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Figura 1, La meva xarxa de xarxes socials 

 

Pretenc explicar temes complexos de forma simple, posant-me en la visió del receptor, fent veure la 

interdisciplinarietat, i emfatitzant l'observació constant de la vida quotidiana. Els tres blogs que 

mantinc actualment pretenen aconseguir-ho: [2], [3], [4]. 

Hi ha moltíssimes webs i blogs sobre ciència i sobre divulgació científica, i seguir-les totes en aquest 

moment no és viable. La selecció s'imposa: aquí n'hi ha dues de les que segueixo quotidianament: 

[5], [6 i considero honestes.  

 

2   PER A QUÈ I COM FER DIVULGACIÓ 

Les motivacions per a fer divulgació són tres: 

• La divulgació de la pròpia recerca. Un dels molts exemples és Stephen Hawking [7] 

• La divulgació de la recerca d'altres. Per exemple [8] 

• Divulgar per ajudar a comprendre principis bàsics científics per explicar la vida quotidiana. Per 

exemple [9] i, modestament, [10] 

 

Els continguts i  estils dependran de l'autor, del públic objectiu i de la temàtica que s'aborda. Hi ha, 

però, uns principis generals per a mi que són essencials de respectar, i que es poden resumir en tres: 

• Calen unes bases mínimes de llenguatge 
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• Cal entendre què vol dir "entendre" 

• Cal usar analogies 

 

2.1   Les bases mínimes del llenguatge 

La major part d'acudits, especialment els científics, es basen en jocs de paraules, en la polisèmia i en 

l'ús de termes homògrafs. Vegeu els quatre acudits de la figura 2, dedicats respectivament als 

matemàtics, els químics (de factura pròpia), els físics quàntics i els informàtics programadors. Si no 

els entens és que no tens el llenguatge de les respectives especialitats...  

 

Figura 2. Quatre acudits per a especialistes 

 

La figura 3 és un magnífic error de traducció, que vaig detectar en una ocasió en que buscava fotos 

de destil·ladors. I la figura 4 és un paràgraf del llibre de la referència [7], format per termes quotidians 

però que formen un paràgraf només comprensible per a especialistes.  
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Figura 3. Una traducció pintoresca: "Alambique despierto" per "Todavía despierto". 

 

Figura 4. Un paràgraf incomprensible per a mi amb totes les paraules comprensibles.  

 

2.2   Cal entendre què vol dir "entendre" 

"Entenem" un concepte quan l'integrem al nostre conjunt de coneixements, amb el nostre llenguatge. 

Ho entenem si som capaços d'explicar-lo amb termes propis, no recitats. Per a la major part de 

conceptes físics i químics, penso que la millor forma d'introduir-se en un concepte nou i no quotidià és 

comprendre per què s'ha hagut d'inventar aquell concepte. A la referència [11] poso un exemple 

d'aquesta idea per ajudar a entendre el concepte d'entropia, que fa ús d'una analogia. I aquest és el 

tercer dels principis bàsics de la divulgació. 
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2.3   Cal usar analogies 

He usat i uso analogies habitualment per explicar qualsevol concepte. Algunes analogies són 

disparatades i humorístiques, altres més formals, però totes tenen el mateix objectiu i segueixen la 

mateixa estratègia: a partir de l'experiència quotidiana de l'alumne, del lector o de l'oient d'un 

determinat camp, se li poden fer entendre conceptes nous o més abstractes d'un altre camp, i que 

funcionen d'una manera anàloga. Algunes de les analogies que he usat, i que el lector pot consultar 

online, son les següents: 

• la conservació de l'energia i la conservació de la massa monetària en un subsistema [12] 

• les diverses formes d'energia i els diners que posseim [13] 

• l'entropia i el concepte d'alçària ref, [11] ja citada 

• les emulsions i la diversitat cultural en les nostres ciutats [14] 

• els modes de funcionament dels reactors químics i les atraccions de fira [15] 

• la teoria cinètica dels gasos i el comportament d'un grup de degans [16] 

• la manera de refredar l'arròs i els sistemes industrials en contracorrent [17] 

• la circulació de fluids i la circulació pels carrers i les carreteres [18] 

• un examen i els conceptes de termodinàmica i cinètica de les reaccions [19] 

 

L'ús d'analogies és una arma de doble tall. Poden ser molt útils en molts casos,  però no s'han de fer 

anar més enllà del que és prudent. Una analogia molt comuna és la de comparar les estructures 

moleculars a partir dels àtoms com les estructures que es poden muntar amb el conegut joc de Lego. 

Però la quantitat d'errors, preconceptes i inexactituds que es poden introduir és molt elevada, i cal 

estar amatent per a evitar-ho. La figura 5 ho resumeix. 

 

Figura 5. Limitacions en una analogia habitual entre estructures moleculars i Lego [20] 
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3   CONCLUSIONS  

La divulgació pot ser considerada com una de les parts de la formació informal no reglada de la 

població. Per la seva mateixa essència ens trobem amb algunes característiques del públic receptor 

que cal tenir presents : heterogeneitat de destinataris, preconceptes de destinataris, anumerisme,  

dificultat de seguir raonaments complexos demanda de certeses al 100%... Això genera estils de  

redacció molt diferents dels que s'usarien per a unes activitats més formals. Val tenir presents dues 

regles que no fa falta comentar: 

Regla 1  En un blog o article destinat al gran públic no és recomanable insertar-hi equacions, per 

senzilles que siguin. És ben conegut, en aquest sentit, el Teorema de Hawking , que afirma que "per 

cada equació es redueix a la meitat el nombre de lectors". Si es considera que cal introduir-hi com 

siguiidees quantitatives, és millor, ni que sigui més inexacte, entrar-ho com a frases amb qualificatius 

de proporcionalitat: "cm més X, menys s'aconsegueix Y". 

Regla 2  En un blog o article destinat al gran públic no és recomanable anar obrint parèntesis amb 

l'objectiu d'anar explicant els termes poc preqüents o específics del tema que s'està desenvolupant. 

S'expressa aquesta idea com el Teorema de les Mil i una Nits : "La comprensió d'un text és 

inversament proporcional al nombre de parèntesis que es van obrint i tancant". Pot superar-se aquest 

inconvenient, si cal, amb un petit glossari complementari fora del cos del text principal. 

Si és certa -ara més que abans- la frase de Goethe  de que cada cinc anys cal tornar a aprendre totes 

les coses per no quedar-se antiquat [21], la divulgació en qualsevol de les formes és d'importància 

cabdal, perquè és dels pocs mecanismes que arriben a molta població. Caldria que fos valorada, 

reconeguda i promocionada més del que ho és.  
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