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El 25 de setembre de 2009 cent cinquanta uni-
versitats d’arreu d’Europa celebraran la Nit de la 
Recerca amb l’objectiu de divulgar la ciència i la 
figura dels investigadors i investigadores a tota 
la societat.

“Tots som científics”, assegura Sílvia Simon, directora de la càte-
dra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la UdG. 
Quan aquesta doctora en ciències químiques fa una afirmació 
semblant no està parlant de posar-nos a tots una bata blanca i 
tancar-nos en un laboratori. No es això. Simon ens parla de la 
capacitat que mostrem per fer-nos preguntes, per voler saber, per 
exemple, per què després de la pluja surt l’arc de Sant Martí. “Tots 
som científics: tu, jo... en canvi el nom es continua associant a 
un tipus de persona llunyana, tancada en els seus pensaments.” 
Amb aquesta premissa sembla lògic que un dels primers deures 
que s’ha proposat la Càtedra sigui divulgar la cultura científica. La 
participació en la Nit de la Recerca és la seva aposta per començar 
a trencar aquí, a Girona, l’estereotip del científic avorrit. Ningú mi-
llor que els nens de primària per assistir a aquest experiment. “Vo-
lem començar des de baix, amb els nens, que són molt receptius”, 
confirma Simon. És per això que els proposen, a partir de jocs “en 
que podran remenar”, un primer contacte amb la ciència, amb les 
respostes a les preguntes. A les senzilletes, sí, però també algu-
na de més complicada. Les activitats previstes estan pensades, al 
matí, per a nens de 8 a 12 anys que vindran amb l’escola. En can-
vi, per la tarda, les activitats es despleguen per abastar un públic 
més ampli i, per què no, perquè els mateixos nens que han vingut 
al matí puguin tornar i fer de guies dels seus pares.
Per donar fil a tot plegat, l’acte comptarà amb la presència de 
Dani Jiménez, el popular divulgador televisiu. A més, i com a no-
vetat, aquest any s’hi afegeixen les eines del web 2.0 per acon-
seguir una interacció més gran. La plataforma virtual oferirà jocs, 
experiments en línia i presentacions informals d’investigadors i 
investigadores del país.
La Nit de la Recerca és una activitat impulsada per la C4D. La 
Universitat de Girona n’és la coordinadora de tot l’Estat espanyol 
i compta amb la col·laboració de dos socis catalans, l’AGAUR, a 
través del seu portal Recerca en Acció, i la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació. A aquests dos, cal sumar-n’hi d’altres, 
com són la Universitat de Múrcia i la Fundación Séneca. L’Oficina 
d’Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG (OITT) donarà 
suport logístic a l’organització. 
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Durant la Nit de la Recerca, els investigadors de diferents 
universitats posaran en pràctica la seva faceta de 
comunicadors i divulgadors de la feina que fan. Utilitzaran 
les noves tecnologies que tenen a l’abast, com el web 2.0, per 
tal d’arribar a tothom i, en especial, al públic més jove. Els 
assistents podran gaudir de fascinants experiments en directe 
i participar en tallers que els acostaran a una faceta recreativa 
de la ciència.
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