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RESUM 
Amb el projecte Tertúlies de Literatura Científica (TLC) de la UVIC, es pretén acostar la ciència a tothom 

mitjançant la lectura d’articles i llibres de divulgació científica en format d’assaig i de novel·la, escrits per 

persones científiques que es responsabilitzen de fer arribar la ciència a tots els públics. Es tracta, doncs, d’un 

espai de divulgació científica que té per finalitat fomentar les vocacions científiques i tecnològiques. A partir de 

la 4a edició de les TLC, el curs 2010/2011, hi ha una sèrie de dones científiques que participen en el projecte a fi 

de mostrar la perspectiva de gènere en, el món de la ciència i de la tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓ 

Avui en dia, s’ha donat de manifest que la informació científica i tecnològica no es 

troba a l’abats de tothom. El problema rau en la interpretació d’aquesta informació, i com la 

societat té problemes per comprendre els complicats articles que es publiquen en les revistes 

científiques i tecnològiques més rellevants. S’ha de comprendre que la ciència és un pilar 

fonamental de la nostra societat i que el seu impacte està molt relacionat amb el 

desenvolupament econòmic i en el benestar de la població. 

Per aquest motiu, s’ha de motivar a la població mitjançant una bona divulgació de la 

ciència i la tecnologia a nivell bàsic i fer-la partícip dels nous descobriments. 

 El projecte de recerca Tertúlies de Literatura Científica (TLC)i és una proposta 

d’innovació docent dirigida a estudiants pre-universitaris (estudiants de batxillerat i d’ESO), 

universitaris i a la població en general. Es basa en el fet que diverses personalitats científiques 

de gran relleu en diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia realitzin una xerrada-debat a 

la UVic dirigida a un públic que prèviament ha d’haver llegit el llibre o article escrit per 

l’autor/a, a fi de poder  reflexionar i aconseguir un debat enriquidor de forma col·lectiva. 

A través d’aquest espai de lectura, reflexió i debat s’aconsegueix, d’una banda, 

estimular el desig de llegir sobre temes de divulgació científica i, d’una altra, animar a les 

minories lectores a compartir la seva experiència amb estudiants d’altres centres fent que no 

es sentin aïllades en la seva afecció. La trobada final amb l’escriptor planteja als joves la 

necessitat de formular preguntes i de preparar intervencions, la qual cosa representa, també, 

un nou repte per als estudiants, ja que sovint és la primera vegada que s’expressen davant un 

públic nombrós. 

A partir de la 4a edició de les TLC, el curs 2010/2011, hi ha una sèrie de dones 

científiques que participen en el projecte a fi de mostrar la perspectiva de gènere en, el món 

de la ciència i de la tecnologia. 

 

2.OBJECTIUS 

Els principals objectius que cal contemplar del projecte TLC són: 

- Escollir un llibre o article de ciència o tecnologia. 

- Contactar amb el científic per exposar-li el projecte de TLC. 



- Projecte d’innovació docent: suggeriment d’una lectura d’un llibre o article a l’aula 

pels alumnes universitaris i els de diferents centres d’ensenyament d’educació 

secundària obligatòria. 

Podem definir el projecte de TLC com un espai de divulgació científica que té per 

objectiu principal fomentar les vocacions científiques i tecnològiques. S’espera promoure la 

literatura científica per incentivar que els estudiants universitaris es facin una idea de com és 

el treball dels científics en el seu dia a dia i que els estudiants pre-universitaris (alumnes de 

batxillerat que cursen la modalitat cientifico-tècnica i els alumnes d’ESO) tinguin l’afany 

d’iniciar estudis universitaris en disciplines d’enginyeria i ciència. També es vol potenciar 

una praxis universitària que enforteixi les relacions entre el professorat i l’alumnat dels 

centres de secundària, d’aquesta manera la Universitat esdevé un centre de coneixement. Per 

últim, el material generat en aquestes TLC estarà disponible a les xarxes socials en format 

web, blog... Aquest material es dissenyarà amb l’objectiu de difondre la ciència i la tecnologia 

per a tots els públics i, en particular, amb el propòsit de ser útil per als centres d’ensenyament 

pre-universitari i universitari. 

 

3.METODOLOGIA 

El desenvolupament de les Tertúlies de Literatura Científica tenen una estructura molt 

simple i es basen en dues premisses: (1) els estudiants llegeixen un llibre o article de 

divulgació científica, el treballen a l’aula sota l’orientació d’un professor, que obre un debat a 

l’aula i encoratja als estudiants a preparar diferents preguntes per quan vingui l’autor a fer la 

xerrada-debat; i, (2) es convida l'autor del llibre o article a l’Aula Magna de la UVic per 

impartir una conferència sobre el tema central del llibre o article i establir un debat amb el 

públic 

Les TLC destinades a estudiants universitaris, alumnes preu-niversitari i al públic en 

general. L'activitat de lectura del llibre o article, la discussió, etc. es dirigeix als dos primers 

grups. La conferència-debat que tanca cada una de les TLC va dirigida a tots els públics. 

Gràcies a un ajut bianual concedit per l’Institut Català de la Dona (ICD) (2010 i 

2011), s’inicia el projecte Tertúlies de la Literatura Científica en Femení (TLC-F) amb 

l’objectiu de donar a conèixer la importància del paper de les dones en el món de la ciència i 

de la tecnologia.  



Les científiques que col·laboren en el projecte TLC-F durant el curs 2010/2011 per a 

la Divulgació de la Ciència i la Tecnologia són: 

- Dra. Amàlia Lafuente: 22 de desembre del 2010 

- Dra. Alicia Casals: 16 de febrer de 2011 

- Dra. Anna Bigas: 23 de març de 2011 

- Dra. Mara Dierssen: 27 d’abril del 2011 

- Dra. Silvia Burés: 13 de maig del 2011 

- Dra. Cristina España: 25 d’octubre del 2011 

- Dra. Gemma Marfany: 21 de desembre del 2011 

Per al proper curs 2011/2012 es proposen les científiques següents: 

- Sra. Carmen Cambón 

- Dra. Anna Veiga 

- Dra. Sònia Fernández-Vidal 

 

4. PLANIFICACIÓ 

A les taules 1, 2 i 3 es mostren les dades de les tres primeres edicions: informació 

sobre la data, l’autor/a, el llibre recomanat i el títol de la conferència-debat. Durant el curs 

2010/2011 s’organitza la quarta edició del projecte de TLC (taula 4), d’un èxit indiscutible, en 

què han participat diferents personalitats científiques;  hi ha una sèrie de dones científiques 

que participen en el projecte a fi de mostrar la perspectiva de gènere en, el món de la ciència i 

de la tecnologia. 

A la taula 5 es mostren les propostes de lectura dirigides als alumnes pre-universitaris i 

universitaris de la propera edició de les TLC, la cinquena, programada per al curs 2011/2012. 

Com a novetat, en aquest proper curs 2011/2012 es proposen lectures dirigides a alumnes 

d’ESO (taula 6). 

Taula 1: Curs 2007/2008. 1a edició de les TLC. 

Data Autor/a Llibre treballat Conferència – Debat 

26.3.2008 

Dr. José 
Enrique 

Campillo 
Álvarez 

Universidad de 
Extremadura 

(UNEX) 

El mono obeso. 2007 
Fundamentos darwinianos de 

la nutrición humana. Las 
enfermedades de la opulencia 



Taula 2: Curs 2008/2009. 2a edició de les TLC. 

 

Data Autor/a Llibre treballat Conferència – Debat 

10.12.2008 

Dr. José 
Enrique 

Campillo 
Álvarez 

Universitat 
d’Extremadura 

(UNEX) 

El mono obeso. 2007 

La epidemia de la obesidad 
en jóvenes y adultos: lo que 

nos enseña la evolución 
para su prevención y 

tratamiento 
 

21.04.2009 

Dr. Salvador 
Macip 

Universitat de 
Leicester (UK) 

Immortals, sans i perfectes. 
2008 

Immortals, sans i perfectes: 
com la biomedicina canviarà 
radicalment les nostres vides 

 

Taula 3: Curs 2009/2010. 3a edició de les TLC. 

 

Data Autor/a Llibre treballat Conferència – Debat 

18.11.2009 

Dr. Carles 
Lalueza Fox 

Universitat de 
Barcelona 

(UB) 

Genes de neandertal. 2005 

El projecte Genoma 
Neandertal: una revolució 
científica 150 anys després 

de Darwin 
 

09.12.2009 

Dr. José 
Enrique 

Campillo 
Álvarez 

Universitat 
d’Extremadura 

(UNEX) 

El mono obeso. 2007 

La dieta darwiniana – 
evolución y diseño 

evolutivo de la 
alimentación de los 

humanos 

05.05.2010 

Dr. Salvador 
Macip 

Universitat de 
Leicester (UK) 

Immortals, sans i perfectes. 
2008 

Les noves teràpies de la 
medicina del segle XXI 

 

 



Taula 4: Curs 2010/2011. 4a edició de les TLC. 

Data Autor/a Llibre treballat Conferència - Debat 

16.11.2010 

Dra. Mercè 
Durfort 

 
Universitat de 

Barcelona (UB) 
 

Iniciació a les tècniques 
histològiques vegetals i 

animals. 2006 

La transversalitat en els 
estudis de Ciències 

Biomèdiques i 
Mediambientals 

20.12.2010 

Dr. Jordi 
Casanova 

 
Consell 
Superior 

d'Investigacions 
Científiques 

(CSIC) 
 

Petita història dels humans. 
2009 

 
La ciència d’avui ens ajuda 

a veure’ns com som 

 
22.12.2010 

Dra. Amàlia 
Lafuente 

 
Universitat de 

Barcelona (UB) 
 

Codi Genètic. 2009 Genètica i medicina 
personalitzada 

10.01.2011 
11.01.2011 

Dr. David 
Bueno 

 
Universitat de 

Barcelona (UB) 
 

Convivint amb transgènics. 
2008 

 
Transgènics: realitats, 

esperances i dubtes 
 

16.02.2011 

Dra. Alicia 
Casals 

 
Universitat 

Politècnica de 
Catalunya 

(UPC) 
 

Robots de servicio y 
personales: aspectos 

tecnológicos que dificultan su 
progreso. 2010 

Els reptes de la robòtica 
del  

s. XXI 

23.03.2011 

Dra. Anna 
Bigas 

 
Institut 

Municipal 
d’Investigació 

Molecular 
(IMIM) 

Hes1 expression and CYLD 
repression are essential events 

downstream of Notch1 in T-
cell leukemia. 2011 

Funcions de Notch com 
regulador hematopoètic: 

cèl·lules mare o leucèmies 



27.04.2011 

Dra. Mara 
Dierssen  

 
Centre de 
Regulació 
Genòmica 

(CRG) 

Insights from Mouse Models to 
Understand 

Neurodegeneration in Down 
Syndrome. CNS & Neurolog 
Disord-Drug Targets. 2010 

Understanding human 
biology through mouse 

models: the case of mental 
retardation   

27.04.2011 
 

Dr. Joan 
Domènec Ros 

 
Universitat de 

Barcelona (UB) 

El segle de l’ecologia. Els 
problemes del medi ambient. 

2004 

 
Quan s’erosiona la 

biodiversitat, tots hi sortim 
perdent 

13.05.2011 

Dra. Sílvia 
Burés 

 
BuresInnova 

S.A. 

A mi no se’m moren les 
plantes. 2010 

Arquitectura vegetal. 
Gestió de l’aigua en 

jardineria.  

 

Taula 5: Propostes per alumnat preuniversitari i universitari. 5a edició de les TLC. Curs 

2011/2012. 

Data Autor/a Llibre treballat 

20 desembre 2011 
10.00-11.30h 

Dr. Carlos Chorda 
 

Professor de secundària 
(Navarra) 

 

Ciencia para Nicolás.  

21 desembre 2011 
8.45-10.30h 

Dra. Gemma Marfany 
 

Universitat de Barcelona 
(UB) 

 

El efecto CSI. La genética forense en 
el s. XXI.  

18 d’abril 2012 
12.00-14.00h 

Dra. Anna Veiga 
 

Institut Universitari 
Dexeus 

 

El miracle de la vida.  

 

 

 

 



Taula 6: Propostes per alumnes d’ESO. Curs 2011/2012  

Data (xerrada-

debat) * 
Autor/a Material treballat a l’aula - Enllaç 

25 d’octubre 2011 
 

10.00-11.30h 
Públic: 1r ESO 

 
Dra. Cristina España 

 
Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC) 

 
Descobrim l’univers.  

 
Dossier  1 per als alumnes  

Dossier 2 per als professors 
 
 

13 desembre 2011 
 

10.00-11.30h 
Públic: 3r– 4 d’ESO 

Dr. Claudi Mans 
 

Universitat  de 
Barcelona 

 
La química de cada dia  

 
 

17 gener 2012 
 

10.00-11.30h 
Públic: 2n d’ESO  

Dr. Victor Grau 
 

Universitat de Vic 
(UVic) 

 
Esport i Ciència 

 
 

27 març 2012 
 

10.00-11.30h 
Públic: 3r – 4t d’ESO 

Dra. Sònia Fernández-
Vidal 

 
Divulgadora científica 

 
El físic quàntic és més un hippy feliç 

que 
un científic boig – “Aventura 

Quàntica” 
 
 

28 març 2012 
 

10.00-11.30h 
Públic: 1r – 2n d’ESO 

 

 
Sra. Carmen Cambón  

 
Professora de secundària 

al Internacional SEK-
Ciudalcampo 

 
 

 
Ciéncia a la cazuela 

 
 

 (xerrada-debat) *: Conferència de 45 minuts i debat de 45 minuts 

 

5.CONCLUSIONS 

Mitjançant les Tertúlies de Literatura Científica aconseguim que els alumnes pre-

universitaris i universitaris se’ls despertin vocacions científiques i que s’adonin de la 

importància que té una bona divulgació de la ciència i la tecnologia per la nostre societat. Cal 



destacar el paper de les dones científiques que participen en el projecte de les TLC, a fi de 

mostrar la perspectiva de gènere en, el món de la ciència i de la tecnologia. 

Per concloure agraïm la participació del Vicerectorat de Recerca i Transferència de 

Coneixement de la UVic (Dra. Marta Otero vicerectora de Recerca i Transferència de 

Coneixement  de la UVic) i de totes les entitats següents: 
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NOTA 

El projecte de recerca Tertúlies de Literatura Científica (TLC) que es desenvolupa a la 

Universitat de Vic (UVic) s’insereix en el “Grup de Recerca d’Estudis de Gènere: traducció, 

literatura, història i comunicació” (GETLHIC), un grup de recerca consolidat (AGAUR SGR 

833) de la línia de recerca “Gènere i Història de la Ciència”.  

Enllaç web: http://www.uvic.cat/tertuliesdeliteraturacientifica 

Blog: http://tlc.uvic.cat 
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