
Decidim.amb Ciència

Metadecidim LAB 14- 14 de desembre, Fabra i Coats

Josep Perelló
OpenSystems - Universitat de Barcelona



http://www.ub.edu/opensystems
@opensystemsUB

http://www.ub.edu/opensystems


OpenSystems
Treballem juntament amb molts 
actors i construïm col·lectius 
d’investigació fets a mida per abordar 
preocupacions compartides i ubicats 
en entorns urbans i a l’espai públic.

Estació Ciutat, exposició Després de la Fi del Món, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2017-2018  



Ciència ciutadana
Model d'investigació 
participada que involucra al 
públic en projectes científics: 
definició i disseny de la recerca, 
recol·lecció de dades i en 
interpretació de resultats i 
proposta d’accions en base a 
evidències.

Jocs pel Canvi Social, STEMForYouth, Casa Orlandai, Setembre 2017



La ciència ciutadana com a 
recol·lecció participativa 

de dades (Rick Bonney, Cornell Lab)



La ciència (ciutadana) hauria de 
respondre a les inquietuds i 

necessitats dels ciutadans. Els 
ciutadans poden produir un 

coneixement científic fiable. Alan Irwin



Jocs xAire, desigualtat i justícia ambiental, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Abril 2018

Experiment col·lectiu: fora de 
laboratori, a la intempèrie, 
convergència d’interessos 
compartits, compartir la 
incertesa i la generació de 
coneixement multiplicat, vàlid 
per a tots els participants 

Investigació Salvatge



Participació?



Tipologies de ciencia ciudadana

Projectes contributius: recopilació de dades i puntualment 
ajuden a analitzar i difondre resultats.
Projectes col·laboratius: anàlisi de mostres i en ocasions 
ajuden a dissenyar estudi, interpretar dades, treure 
conclusions o difondre resultats.
Projectes cocreats: col·laboració en totes les etapes. Definició 
de preguntes, desenvolupament d’hipòtesi, discussió de 
resultats i resposta a preguntes.

M Haklay (UCL)



1

Creació d’un equip de recerca, amb 
actors diversos

5

Proposta de millores i accions 
col·lectives en base a evidències

2

Què ens preocupa? Definició de la 
pregunta de recerca

4

Recollida de dades, interpretació i 
narrativa dels resultats

3

Codisseny de la intervenció, protocol 
experimental, cocreació d’eines

Cicle de la recerca per a 
la ciència ciutadana

 



Jocs per la Salut 
Mental

En col·laboració amb Salut Mental Catalunya, 
hem analitzat les interaccions entre afectats, 
familiars i cuidadors de forma participada, per 
tal d’aportar nou coneixement sobre el model 
d’atenció comunitària en salut mental.

Persones amb 
problemes de 
salut mental

Familiars
Cuidadors

Professionals i 
informals

No cuidadors
Amics
Altres



Els membres de la comunitat 
de salut mental han 
col·laborat en totes les 
etapes del projecte, incloent 
el disseny de la pròpia 
recerca i la discussió dels 
resultats.  

Implicació ciutadana



Roda de premsa: OpenSystems i Federació Salut Mental 
Catalunya (Universitat de Barcelona, 6 de març de 2018)

Sessió pública de discussió 
dels resultats

(Dia Mundial de la Salut Mental, 
Girona, 6 d’octubre de 2018)

Publicació en una revista científica d’impacte i open-access

Informe per la comunitat de salut mental

Dades per a tothom
Evidències científiques per noves polítiques i eina d’autoreflexió 

per afectats, cuidadors i familiars.



Trobar noves maneres d’atraure els 
joves a la ciència i la tecnologia 
Promoció de l’educació STEM com a element clau 
per fer front als futurs reptes científics i els seus 
impactes en les nostres vides i carreres 
professionals.

Introducció de Ciència Ciutadana a 
les escoles (ESO i batxillerat)
Introduir la ciència ciutadana d’una manera radical 
i en un context urbà, sent els estudiants els 
cocreadors dels experiments. 

En 
col·laboració 
amb:
Enric Senabre, 
Dimmons UOC



CO-CREATION 
METHODOLOGY

CITIZEN 
SCIENCE

SOCIAL
DILEMMA



Procés de cocreació: 
1. Què ens preocupa?
2. Preguntes de recerca  
3. Conceptualització de l’experiment
4. Logística i planificació
5. Realització de l’experiment
Interpretació  col·lectiva
Acció i recomanacions  



1.Què ens preocupa?



Palaio Faliro, Athens

The Guardian, 14/09/2017



2. Preguntes de recerca



3. Conceptualització de l’experiment





4. Logística i planificació



5. Realització de l’experiment



Experiment/Intervenció a l’espai públic



Impacte Acció col·lectiva / Implicació del 
municipi / Recomanacions 
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