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Quan acabem de preparar l'edició de la revis-
ta que tens a les mans, la primavera continua 
desplegant un espectacle esponerós, tan lent 
com imparable: «La vida hoy tiene el ritmo de 
los ríos, / la risa de las aguas / que entre los 
verdes junquerales corren, / y entre las verdes 
cañas», escriu el poeta Antonio Machado en 
una canción seva. Tanmateix, capficats en les 
tasques diàries, no sempre reparem en els fe-
nòmens naturals que porten les diferents es-
tacions i rarament ens prenem el temps d’ad-
mirar-los. Les preses o les urgències personals 
sovint ens desvien la vista de la ferma i certa 
bellesa que tenim al voltant. «Como atento 
no más a mi quimera / no reparaba en torno 
mío, un día / me sorprendió la fértil primavera 
/ que en todo el ancho campo sonreía», escriu 
també Machado.

El saber i l’aprenentatge sòlid, però, neces-
siten deteniment, atenció pausada i temps de 
concentració. El filòsof Friedrich Nietzsche 
parlava d’una «art elevada que exigeix als 
que l'admiren apartar-se, prendre’s temps, 
tornar-se silenciosos i pausats; un art d'orfe-
breria, que requereix una feina subtil i delica-
da, en què no s'aconsegueix res si no és amb 
lentitud». Es referia a la filologia clàssica, però 
bé prou que es pot aplicar a totes les disci-
plines científiques. Sense deteniment i con-
centració, no podem percebre la ciència que 
ens explica l’entorn ni copsar que vivim en-
voltats de ciència. «Per això, precisament re-
sulta avui més necessària que mai —continua 
Nietzche—, ens sedueix i encanta en aquesta 
època nostra de feina, és a dir, de presses per 
acabar ràpid tot el que emprèn amb una pre-
cipitació indecorosa.» Valgui això tant per les 
humanitats com per les ciències naturals, al 
segle xix i avui.

Adonar-se que estem envoltats de ciència: 
és el que ha aconseguit l’alumnat de 3r d’ESO 
que ha anat al Parc d’Atraccions del Tibidabo 
i ha aprofitat una experiència divertida per 
comprovar de primera mà conceptes físics i 
tecnològics. Ens ho expliquen en un article a 
la secció «Pedalant junts per la ciència». 

Cada vegada més, la robòtica i la intel·ligèn-
cia artificial són presents a les nostres vides: 
un altre article exposa el nostre projecte de 
robòtica; es tracta de robots assistencials, que 
ens faciliten la vida alhora que manifesten 
mancances, com la nostra comprensió genuï-
na del món, i plantegen debats ètics i dilemes 
morals que cal afrontar. 

Altres articles de la secció repassen algunes 
de les activitats científiques que hem fet du-
rant el curs i les múltiples cooperacions amb 
l’IDIBELL.

La secció «Pedalant junts per la coeducació» 
reflecteix el treball de la Comissió de Coedu-
cació, sempre amb l’esforç de remarcar a les 
nostres alumnes que les vocacions científi-
ques són del tot indiferents al gènere.

En la secció «Bojos per les matemàtiques» 
es presenten els guanyadors del x Concurs de 
Fotografia Matemàtica.

A la secció «Lletres i ciència», l’actualitat del 
volcà de l'illa de la Palma a l'arxipèlag de les 
Canàries ha servit per evidenciar l’entreteixi-
ment de les ciències i les humanitats en un ar-
ticle sobre el Vesuvi, el volcà que va sepultar la 
ciutat romana de Pompeia: va motivar peces 
literàries de la literatura romana i impulsar la 
recerca geològica. L’article sobre la divulgació 
científica també indaga les fecundes relacions 
entre les humanitats i la ciència i s’ocupa de 
les maneres de fer arribar la ciència a la socie-
tat.

La secció «Ciència i ètica», que es publica per 
segona vegada en aquest número, planteja 
qüestions ètiques derivades dels avenços cien-
tífics. S’hi inclou l’entrevista amb la Dra. Mar 
Martínez, vicepresidenta del Comitè Ètic d’Ex-
perimentació amb Animals.

Reprenent la idea inicial, aquest número 5 
de la revista s’ha proposat subratllar novament 
que els descobriments científics i els avenços 
en el pensament, com tot estudi sòlid, reque-
reixen tenacitat, rigor i deteniment. Són els 
valors que la revista sempre ha volgut cele-
brar, perquè són els valors de l’IDIBELL, els 
nostres companys de tàndem.

Editorial
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El divendres 19 de novembre els alumnes de 3r d’ESO C vam anar d’excursió 
a les portes obertes de l’IDIBELL on ens va rebre en Joan Duran, el respon-
sable de comunicació, qui ens va posar una mica en context del que anàvem 
a veure aquell matí.

La ruta començà per la tercera planta de l’Hospital Duran i Reynals, davant 
d’un gran mural on ens van explicar les quatre àrees de recerca que podem 
trobar a l’IDIBELL: càncer, neurociència, medicina translacional i medicina 
regenerativa. Després ens van ensenyar el laboratori d’histologia, on vàrem 
poder veure un microscopi electrònic de transmissió i un altre d’escàner. 
També ens van ensenyar mostres de ronyó i cervell de ratolí. Per últim, ens 
van mostrar com tallen les mostres amb un aparell anomenat micròtom. 
Després vàrem passar per un passadís ple de laboratoris, on ens vam parar 
al de cultius cel·lulars i a la sala comú, on vam poder veure un termociclador 
i un seqüenciador d’ADN, màquines necessàries per poder fer PCRs. 

La visita va continuar amb dues xerrades:
La primera xerrada la va fer la Carla Serra, comunicadora científica de l’IDI-
BELL, la seva feina és explicar a les persones com nosaltres el llenguatge 
dels científics perquè ho entenguem i coneguem quina feina fan. Ens va 
explicar què són i com podem detectar les fake news. Va remarcar que és 
molt important contrastar la informació que ens arriba, comprovant que 
provingui de fonts fiables.

La segona xerrada ens la va fer l'Álvaro Carmona, un científic que treba-
lla dins d’un grup de recerca on estudien la prevenció i epidemiologia del 
càncer d’origen ginecològic. Ens va explicar com, des de ben petit, es va des-
pertar el seu interès per la ciència tenint curiositat per tot allò que l’envol-
tava. Ens va recordar que a la vida cal fer allò que realment ens agrada i que 
no hem de tenir por a fer un canvi de direcció quan ens convingui. Per últim, 
ens va ensenyar una eina que han dissenyat i anomenat Screenwide2, que 
serveix per agafar mostres de cèl·lules i que, en un futur, podria servir per 
prevenir el càncer de matriu.
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En definitiva, amb la visita a les instal·lacions de 
l’IDIBELL vam poder conèixer de ben a prop el dia a 
dia de les científiques i científics que hi treballen i 
descobrir que fan una feina ben apassionant!

Portes obertes de l’IDIBELL

Participem a Sinergia; 
les portes obertes 
de recerca de l’IDIBELL!
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El curs 2018-19 el departament d’Ensenyament crea el programa d’innova-
ció pedagògica STEAMcat amb la finalitat de crear i fomentar l’interès de 
l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria vers les ciències, la tecnologia, 
l’enginyeria, les matemàtiques, i la creativitat en aquests àmbits a través del 
disseny i l’art, i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment 
desfavorit en els estudis i professions STEM.

El nostre institut va ser un dels centre seleccionats per format part 
d’aquest programa i des de llavors cada any els nostres alumnes de primer 
cicle de la ESO participen en el programa acompanyats dels professors 
de Ciències Naturals, Visual i Plàstica, Tecnologia, Matemàtiques i Física i 
Química.

A primer de l’ESO el projecte Planet 
Base planteja als alumnes el repte de 
trobar un nou planeta on puguem 
viure un cop ja hem exhaurit els re-
cursos de la Terra. Explorem els sis-
temes solars veïns per trobar exo-
planetes candidats a ser habitables. 
Preparem sondes espacials que 
descobreixin els secrets d’aquests 
exoplanetes i els comuniquin a la 

terra i finalment planifiquem el viatge fins al 
planeta escollit i pensem com establir una colònia. Tot un repte per als nos-
tres STEAMERs.

A segon ens fem una pregunta. Realment vull un patinet elèctric? Sembla 
que sí, totes i tots volen tenir un patinet elèctric i aprofitem per reflexionar 
sobre els seus avantatges, però també sobre els seus inconvenients. Disse-
nyem un patinet i l’imprimim amb la nostra impressora 3D per fer-lo córrer 
per una maqueta dels nostres carrers. Hi estudiem la seva velocitat i els 
efectes que pot tenir en els accidents, mirem de sincronitzar els semàfors 
per millorar la mobilitat i analitzem el consum energètic que representa tot 
plegat, entre d’altres moltes coses. 
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STEAMCAT 
al nostre institut
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El nostre centre ha estat seleccionat per formar part del Programa d’in
tervenció sobre ús saludable d’internet i prevenció del Joc online en 
Adolescents dissenyat conjuntament per l’equip de la Unitat de Joc Pato-
lògic i altres Addiccions Comportamentals de l’Hospital de Bellvitge i les 
expertes del Programa eduCAC del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Aquest programa pretén donar a les famílies i als professionals dels cen-
tres educatius els recursos necessaris per afavorir un consum saludable de 
continguts  relacionats amb el joc.

En concret, volen aprofundir en conductes que poden tornar-se addicti-
ves: els jocs d’atzar, incloent les apostes esportives i els videojocs.

L’alumnat de 4t d’ESO del nostre institut ha estat el protagonista 
d’aquest estudi pilot realitzat al llarg de tot el segón el trimestre. A la ma-
tèria de Cultura i Valors Ètics han dut a terme la unitat didàctica “Què t’hi 
jugues” dissenyada i pensada per prevenir les addiccions al joc en línia i als 
videojocs d’una manera ben activa i divertida.

Per saber-ne més, hem volgut conèixer de primera ma quina és l’opinió 
dels nostres companys i companyes de 4t d’ESO sobre aquesta unitat di-
dàctica i la seva metodologia. Així, hem entrevistat a l’Alba Urzainqui que 
és una alumna poc aficionada als videojocs i al Jinkai Xu que, al contrari 
que l’Alba, és un gran amant dels videojocs i la seva cultura. 

Aquestes han estat les seves respostes:P
ed

al
an

t 
ju

nt
s 

pe
r 

la
 c

iè
nc

ia
QUÈ T’HI JUGUES
que t’interessa? 

Hola Jinkai, sabem que ets un gran 

aficionat als videojocs. Quin és el 

teu gènere favorit? 

›  Sí, m’agraden molt i el meu gènere favorit són 

els jocs de shooters.

Hola Alba i a tu per què no t’agrada 

jugar a videojocs o jocs d’atzar? 

◗  En realitat, no hi veig l’entreteniment i prefe-

reixo passar el meu temps lliure fent altres activi-

tats com per exemple sortir amb els amics o veure 

series.

Així, per què creus que la majoria 

dels i les joves juguen a videojocs?

◗ Penso que avui en dia està molt de moda ja que 

hi ha una sèrie de youtubers que influeixen molt 

sobre el pensament de la gent jove i ajuden a que 

s’enganxin i arribin a patir addicció als v
ideojocs.

Jinkai, creus que jugar a videojocs 

afecta el teu rendiment acadèmic o 

el teu comportament? 

›  No, crec que no afecta el meu rendiment aca-

dèmic. Hi ha temps per tot; per estudiar, per jugar 

i per seguir relacionant-me amb els amics i família. 

La gràcia és saber posar límits al temps dedicat 

al joc.

I tu Alba, consideres que la gent del 

teu voltant, en general, té una re

lació sana amb els videojocs o jocs 

d’atzar? 
◗ Jo penso que sí ja que no conec cap persona 

que passi tantes hores jugant a videojoc
s o jocs 

d’atzar perquè resulti preocupant. 

Jinkai, què t’han semblat les ses

sions del projecte “Què t’hi jugues?”

Crec que són bastant dinàmiques, tot i així, algunes 

activitats s’han acabat fent massa llargues. Però en 

general, m’ha semblat un projecte força interessant.

Alba, encara que no juguis a aquest 

tipus de jocs, creus que has après 

alguna cosa amb el projecte “Què 

t’hi jugues”?
◗ Sí, crec que m’ha servit per poder identificar si 

algún company o companya té una relació poc sana 

amb els videojocs i així poder ajudar-la. Per exem-

ple, vam fer una activitat on havíem de comptar les 

hores que gastem a la setmana jugant a videojocs 

o amb qualsevol aparell electrònic i jo crec que 

molta gent en comptar totes les hores van flipar! 

Jinkai, creus que és necessari que hi 

hagi projectes com el “Què t’hi ju

gues?” als instituts?

›  Sí, projectes així ens fan entendre que no hem de 

passar moltes hores jugant. També crec que fa ado-

nar-nos de com ens poden afectar el videojocs sino 

juguem amb mesura. A més, no m’ha fet la sensació 

que ens hagin estat sermonejant ni res per l’estil. 

Finalment, podries dir alguna cosa 

que hagis après gràcies a les sessions 

del “Què t’hi jugues”?

›  He après a entendre que no he de passar molt 

del meu temps jugant i que és important fer altres 

coses que també m’agraden, com jugar a qualsevol 

esport a l’aire lliure.

Alba i Jinkai, moltes gràcies per les 

vostres respostes!

Gràcies a vosaltres per l’interès.

Alba 
Urzainqui Jinkai Xu
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Pregunta. ¿Por qué os inspirasteis 
en este tema? 

Respuesta. Cuando me dieron a ele-
gir los temas no sabía de qué hacer el 
trabajo, no tenía ni idea. Porque es una 
tarea que conlleva muchas horas. En-
tonces, hablando con mi profesora de 
biología, Ana Cadenas, me recomendó 
este tema que se hace en colabora-
ción con el IDIBELL que es un centro 
de investigación al lado del hospital de 
Bellvitge. Me pareció buena idea, y lo 
escogí. Además, mi compañero había 
escogido otro tema, pero de segunda 
opción había puesto uno muy similar, 
nos dijeron de hacerlo los dos juntos, 
y nos pareció buena idea.

P.¿De dónde has obtenido la infor-
mación? 

R. De páginas de internet. Nos die-
ron documentos en el hospital, por-
que lo hicimos con una doctora, Susa-
na Jiménez, que lleva todo este tema. 
Y ella nos dio muchos artículos, nos 
los pasó por correo. Y luego, duran-
te unos días de julio también fuimos 
al hospital y pudimos ver de primera 
mano cómo trabajan los especialistas 
con los pacientes que sufren algún 
tipo de adicción comportamental. 

P.¿Tienes alguna adicción? 
R. No.
P. ¿Has visto o vivido alguna de las 

consecuencias de una adicción? 
R. ¿Te refieres a gente cercana, no? 

Sí, porque como ya sabéis, las redes 

sociales nos envuelven cada vez más 
y mucha gente está enganchada tam-
bién a los videojuegos. Generalmente, 
es gente joven.

P. ¿Conoces a alguien que haya su-
frido adicción a las apuestas? Si la res-
puesta es sí ¿Cómo se comporta? 

R. A las apuestas… No, mi compa-
ñero sí que conocía a un chico, me co-
mentó, pero tampoco entramos más 
en detalle. Yo no conozco a nadie. 
Creo que era menor de 20 años. 

P.¿Cuántas horas al día estás frente 
a la pantalla? 

R. Pues tuve mi época de joven, don-
de me pasaba 4 horas diarias en fren-
te de pantallas, pero actualmente no, 
incluso hay veces que me dan ganas 
de apagar el móvil, ya que de buena 
mañana ya está sonando, y me siento 
orgullosa de poder dejar el móvil por 
propia voluntad.

P. ¿Qué adicción crees que es más 
peligrosa?

R. Los videojuegos, porque te pue-
des encerrar mucho en la habitación, 
o hacer cosas que jamás creías posi-
bles, no pasas tiempo con la familia y 
no sales. 

P.¿Cuál crees que es la adicción más 
común? ¿Cuáles son las adicciones me-
nos frecuentes?

R. Pensaba que las redes sociales 
eran la adicción más común, pero he 
descubierto que no es una adicción 
sino una dependencia. Unas de las 

menos frecuentes son comer mucha 
comida sana (vigorexia) y la otra mor-
derse las uñas.

P: ¿Consideras que se deberían eli-
minar los juegos de apuestas? ¿Crees 
que las medidas puestas han surtido 
efecto? 

R: Si tú sabes controlarte y sabes 
hasta dónde tienes que llegar, no lo 
veo como algo malo. Porque cada uno 
invierte su tiempo en lo que quiere, 
pero claro, tienes que saber perfec-
tamente lo que haces, ya que es una 
cosa que fácilmente te puede hacer 
entrar en bucle, cada vez quieres más 
y más y puedes llegar a pasarlo muy 
mal. Sobre las medidas del gobierno, 
no sé, pero creo que si quieres real-
mente, por una parte, o por otra, aca-
bas llegando.

P. ¿Consideras que la sociedad cono-
ce los peligros de ser un adicto a los 
juegos de azar? ¿Crees que se debería 
de hablar más de esto a los jóvenes?

R. Sí, pero por otra parte, como que 
no está del todo visto, a pesar de que 
en general se saben las consecuen-
cias, no se le da la visibilidad que de-
bería tener. Sí, claro, por supuesto 
que se debería hablar, para que sepan 
al punto al que pueden llegar, y ellos, 
si lo están viviendo, digan: esto me lo 
explicaron y me tengo que poner en 
alerta. 

P. ¿Qué medidas pueden utilizar los 
padres para evitar que sus hijos ten-
gan alguna de las adicciones mencio-
nadas anteriormente? 

R. Pienso que es muy importante 
la comunicación en casa, ya que tene-
mos épocas que no nos comunicamos 
con la familia. Intentar hacer otras ac-

tividades, apoyarte y hacer algún de-
porte.

P. ¿Qué métodos recomiendas para 
intentar dejar una adicción? 

R. Pues ponerte en manos de profe-
sionales, porque ellos saben perfecta-
mente qué hacer. Los días que estuve 
en el hospital, que es conjunto con el 
IDIBELL, vi todo el proceso. Tú vas, te 
hacen muchísimas preguntas, saben 
perfectamente por donde estás enca-
minado, conocen las soluciones. 

P. ¿Cómo piensas que podría perju-
dicar a alguien en su futuro? 

R. Cuando tienes una adicción te 
quedas marcado de por vida, cuando 
pasas por un mal  momento puedes 
recaer, por lo tanto, opino que hay que 
tener unas visitas de mantenimiento 
de profesionales, por supuesto.

P. ¿Puede haber gente “inmune” a la 
adicción?

R. No, yo creo que no, nadie es in-
mune. Por muy claro que lo tengas, 
puedes dejarte llevar por amistades o 
por momentos de diversión.

P. ¿Os ha aportado algo este traba-
jo? ¿Si es sí, en qué aspecto?  

R. Mucho conocimiento, cosas que 
desconocía, en general se sabe más o 
menos todo, pero es verdad que cuan-
do te centras en un tema, descubres 
muchas cosas que me han servido en 
el día a día, como decía antes, si sabes 
los riesgos, hasta dónde lo puedes lle-
var bien o más o menos, pues lo tienes 
mucho más en cuenta que no si lo des-
conoces. Una cosa que me sorprendió 
mucho fue saber que las redes sociales 
no se consideran adicción sino depen-
dencia, pero creo que llegará el mo-
mento en el que se considere adicción.

El grupo de alumnos y alumnas de tercero A entrevistan a Claudia Du
que Villar, una de las alumnas de segundo de bachillerato autora del 
trabajo de investigación Addiccions comportamentals: On comencen i 
fins on arriben? cotutorizado por la Dra. Susana Jimenez, coordinadora 
de la Unidad de Juego Patológico y Adicciones Comportamentales del 
Hospital Universitario de Bellvitge. 
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Nuevo trabajo de investigación 
de bachillerato cotutorizado 
por el IDIBELL
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El passat 6 d’abril, les quatre classes de 3r d’ESO vam anar al Parc d'Atrac-
cions Tibidabo, situat a la muntanya que té el mateix nom i pertany a la 
serralada de Collserola.

Els orígens del Parc daten del 1899. Va ser promogut per Salvador An-
dreu i Grau, un intuïtiu i emprenedor farmacèutic, que desitjava apropar 
per sempre aquella muntanya als barcelonins amb la creació d’un tramvia, 
un funicular i un gran parc d’atraccions. El seu nom ve del llatí 
Tibi dabo, que significa Et donaré. La inaugura-
ció va ser el 29 d’octubre de 1901, 
abastant set hectà-
rees.

Una de les millors 
maneres d’aprofitar 
ensenyament i diver-
sió ha estat fer l’estu-

TIBIDABO, EINA D’ESTUDI 
O DIVERSIÓ?
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di i comparativa de diferents atraccions i les seves accions/reaccions físi-
ques, per tal d’entendre el funcionament de cada maquinària.

Va ser una proposta de l’àrea de Tecnologia, i ens vam basar no sols en 
la teoria de cada atracció concreta, sinó també en la pràctica, ja que nosal-
tres també érem part de l’experiment. 

Algunes d’aquestes propostes per experimentar va ser l’estudi de la 
força centrífuga mitjançant el gir del Diavolo a gran velocitat. Tanmateix, 
també vam tractar el desplaçament, el sistema d’atracció, la frenada i la 
direcció autònomes amb atraccions com el Crash Cars, també anomenats 
cotxes de xoc, de desplaçament elèctric i amb conceptes com el transport 
d’electricitat cap als vehicles: us imagineu aquests vehicles pel carrer con-
duïts per cadascú, per desplaçar-nos habitualment? 

Vam poder gaudir del Tibidabo Express, que ens va ajudar a l’estudi de 
l’energia cinètica, així com de la Muntanya Russa i el seu mecanisme de 
transmissió, com la cadena i el pinyó tensor per l’elevació del vagó. Com si 
això no fos prou, també vam poder experimentar del vaixell Piratta, que 
ens va transportar a una nova aventura mitjançant un moviment pendular, 
però forçat per un motor que l’impulsa cap a un costat i cap a l’altre.

Per tant, no cal dir que va ser una experiència enriquidora i que us ani-
mem a gaudir-ne tant de l’experiència com de l’aprenentatge, així doncs, 
no solament entendrem quan pugem a una atracció, el simbolisme de pas-
sar-nos-ho bé, sinó també tot allò que no veiem i que hem treballat com a 
lleis físiques, però no les palpem en el laboratori.

Gaudir de l’ensenyament no ens priva de la diversió!
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2n premi de les Jornades 

Batxillerat de l’Hospitalet i
Científiques i Tecnològiques de
menció d’honor a l’INS Bellvitge

Alumnat: Per començar explica’ns una mica de 
la teva vida.
FA: Em dic Fatima Akhtar, vaig nèixer a la ciutat 
de Gujranwala, al Punjab, al Pakistan. Vaig viure 
allà catorze anys i l’any 2018 vaig venir amb els 
meus pares i els meus germans a Catalunya al 
barri de Bellvitge. Ara tinc 18 anys.
A: Quines són les teves aficions?
FA: M’agrada cuinar, dibuixar i practico el bàd-
minton.
A: Quants idiomes parles? quin idioma t’agrada-
ria aprendre?
FA: Parlo l’urdú, el punjabí, l’anglès, el català i el 
castellà. M’agradaria estudiar àrab, però ara no 
puc fer-ho, no tinc gaire temps per dedicar-m’hi.
A: Què és el que més t’agrada de Bellvitge?
FA: M’agrada molt la gent del barri de Bellvit-
ge, i també com està estructurat. Al barri hi ha 
de tot: escoles, instituts, hospital, CAP, mercats, 
trens, metro, etc.
A: Quin va ser el tema del teu Treball de Recer-
ca?
FA: Vaig fer el meu TR sobre els factors de risc 
del càncer a Espanya i al Pakistan.
A: Perquè vas decidir fer aquesta investigació?
FA: Des de sempre he tingut molta curiositat 
per la Genètica. He tingut tres parents que han 
tingut càncer i això em va fer pensar en si la ma-
laltia fos hereditària, si depenia dels factors del 
país, ciutat, estil de vida, etc.
A: Per què vas decidir investigar amb l’ajuda de 
l’IDIBELL?
FA: Precisament l’IDIBELL estava investigant 
aquesta qüestió que m’interessava, i vaig veure 
una magnífica oportunitat per a què m’ajudessin 
amb el TR. Em van ajudar a estructurar el treball 
d’investigació, em van oferir recursos propis de 
l’IDIBELL com ara llibres, estudis, presentacions, 
resultats de pacients, etc.

A: Quants temps vas trigar en fer tota la feina 
d’investigació?
FA: vaig trigar un any aproximadament, durant 
els dies de diari feia feina de l’institut i els caps 
de setmana em dedicava a treballar en el TR.
A: Quines van ser les teves experiències en 
aquesta investigació?
FA: En primer lloc la sorpresa va ser ser conscient 
de la tecnologia que s’utilitzava per investigar. 
També em va sorprendre com s’investiga a partir 
de l’ADN, el procés d’electroforesi i la seqüència-
ció de l’ADN.
A: Tens alguna dona científica de referència, 
que t’inspira?
FA: Sí, la meva dona de referència és una dona 
pakistanesa metgessa de l’exèrcit del Pakistan 
que es diu Nigar Johan Khan. Ha arribat molt 
lluny en la ciència i és general de l’exèrcit del 
Pakistan.
A: Què estàs fent actualment? Com et veus 
d’aquí a uns anys?
FA: El curs passat no vaig poder entrar en la fa-
cultat de Medicina, i aquest curs m’he estat pre-
parant per tornar-ho a intentar. Jo vull ser met-
gessa. el meu somni és ser cirurgiana general 
d’un hospital.
A: Quines són les teves matèries preferides?
FA: La Biologia, la Física, la Química, les Matemà-
tiques, tot el que sigui ciència.
A: Què recomanaries als estudiants que han de 
fer el TR?
FA: Primer no deixar les feines per darrera hora, 
treballar de forma constant, ordenada. Treba-
llar per setmanes i caps de setmana i posar mol-
ta il·lusió.
A: Moltes gràcies per dedicar-nos una estoneta 
del teu temps.
FA: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la 
meva feina.

Entrevista a Fatima Akhtar

El Centre Cultural La Bòbila de L’Hospitalet acollí, el passat divendres 18 
de juny de 2021, la cloenda de les 21es Jornades Científiques i Tecnològi-
ques de Batxillerat de l’Hospitalet, un concurs per fomentar la creativitat 
científica i tecnològica i l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels 
centres d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (Batxillerat)

Un acte que va distingir els i les alumnes que han realitzat els millors 
Treballs de Recerca dels centres educatius de la ciutat. Dins l’àmbit de tre-
balls experimentals, el segon premi va recaure en l’alumna de l’Institut 
Bellvitge Fatima Akhtar, autora del treball Which factors increase can
cer risk? A study about risk factors in Spain and Pakistan, co-tutoritzat 
per la investigadora del grup de Càncer hereditari de l’IDIBELL Dra. Marta 
Pineda i per la professora Elvira Fernández.

En les mateixes Jornades Científiques, l’Institut Bellvitge, amb qui l’IDI-
BELL fa Tàndem educatiu, va rebre una menció d’honor, per haver estat un 
dels centres de l’Hospitalet més premiat.

Els alumnes de 3r d’ESO C d’enguany parlen amb la Fatima Akhtar del 
seu 2n premi en l’àmbit dels treballs experimentals i dels seus projectes de 
futur en el camp científic.
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Em sembla molt bé que facin aquest 

tipus de robots perquè ajuden a les persones que més 

ho necessiten. Amb ells poden fer les tasques diàries que abans 

no podien fer per diverses raons, problemes de mobilitat, malalties, enve-

lliment, etc. M’agrada tot el que són capaços de fer i també que pots decidir si 

vols un robot que sembli un humà o si t’agrada més un animal. És molt preocu-

pant que hi hagi tanta gent sola. També està molt bé que vulguin fer-los més 

accessibles per a tothom, així les persones que ho necessiten però no 

tenen recursos per poder-s’ho permetre tindran l’oportunitat d’adqui-

rir-los. Jo tindria un perquè em portés el menjar i si vol que 

em faci les tasques de la llar.

Robots assistencials, el nos
tre projecte de robòtica  
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a tots ens van venir al cap els robots a les fàbriques 一braços mecànics que 
ajuden a fer tasques repetitives i pesades一 o els robots educatius amb for-
ma de cotxet i que es programen per seguir una línia pintada al terra o 
detectar el final de la taula. Però aquest any hem volgut donar-li una volta 
més i treballar pensant en la robòtica social.

Un robot social és un robot pensat per comunicar-se i interactuar amb 
humans seguint pautes socials. Es tracta d’una de les branques de la robó-
tica que més s’ha desenvolupat els últims anys i que ha guanyat rellevància 
especialment durant aquest temps de pandèmia. Poden ser útils en dife-
rents camps, però ara mateix les principals línies de treball són tres:

Robots assistencials. En aquest camp els robots poden ser molt útils per 
ajudar les persones grans i tothom amb necessitats especials de qualsevol 
tipus. Els models de robots assistencials que s’estan desenvolupant i co-
mercialitzant actualment són capaços de detectar caigudes, monitoritzar 
les constants vitals i avisar directament als serveis d’emergència o altres 
serveis d’atenció en cas necessari. Però no només això, també poden ajudar 
a recordar i administrar medicació, ajudar amb l’alimentació, la mobilitat 
o fins i tot amb la roba. Un dels grans problemes que afecta les persones 
grans és la soledat, l’aïllament. En aquest aspecte, ja tenim robots capaços 
de proposar rutines d’entrenament físic, mantenir converses, reconèixer 
emocions i donar resposta o servir de suport per realitzar videotrucades.

Robots d’ajuda al turisme. Trobem també una línia de robots dissenyats 
per ajudar en el sector del turisme o l’hosteleria. Es tracta de robots que 
poden atendre punts d’informació, acompanyar els clients per diferents 
passadissos, transportar l’equipatge o, fins i tot, robots cambrers capaços 
de prendre nota de les comandes i servir-les eficientment.

Robots al sector sanitari. Ja fa anys que llegim notícies sobre robots que 
ajuden a fer cirurgies molt complicades, però durant la pandèmia del CO-
VID-19 també hem tingut coneixement de nous robots que han ajudat a 
fer filtratge de pacients sense exposar els sanitaris a possibles infeccions 
o a recopilar informació contínua per l’historial mèdic dels pacients ingres-
sats. També es poden encarregar d’administrar les medicacions pautades 
i altres tasques repetitives que realitza el personal d’infermeria, que es 
veuria alliberat per donar una atenció més personal als malalts.

Així doncs, després de reflexionar sobre el tema i amb tot el que hem après 
sobre els robots assistencials, el nostre repte consisteix a dissenyar-ne i 
construir-ne un. Posarem a prova la nostra imaginació per idear un robot 
que tingui un aspecte amigable, que doni confiança a les persones que el 
puguin fer servir i que el seu aspecte recordi a una persona (antropomorf) 
o a una mascota (zoomorf), ja que aquestes són característiques comunes 
en aquest tipus de robots. Farem servir els kits ZUM advanced dels quals 
disposa l’institut per equipar els nostres robots de sensors i sistemes de 
comunicació, i també utilitzarem plaques controladores BQ ZUM Core per 
programar la intel·ligència que han de tenir per relacionar-se amb humans.

DARA FLORES

RAFA SUBI

BLANCA FIDALGO

Si tot això que diuen que estan 

fent surt bé serà una meravella per als que 

treballen en centres mèdics, de recuperació, etc. I per 

a la gent gran serà un altre suport que tindran perquè el seu 

dia a dia sigui més fàcil. El que em preocupa és que la gent 

pensi que és un substitut de les persones, que els puguin 

treure la seva feina i que no entenguin que simple-

ment és una altra eina més de treball.

No crec que siguin necessaris. 

Sempre ens podem ajudar i cuidar entre nosal-

tres.També penso que les reaccions o les interaccions 

dels robots sempre seran fredes. A més, deixarem de 

passar temps amb familiars perquè el dedica-

rem als robots.

CRISTIAN GORDO  

Jo crec 
que en poc temps els 

robots estaran a tots els àmbits de 
la nostra vida, ja que poden arribar a ser 

molt útils. Tot i això també crec que al principi 
seran molt cars, però el preu ja s’anirà ajus-
tant. No sé si treuran feines, però crec que 

segurament la feina del futur estarà 
relacionada amb ells.

DAVID CASTELA

En la 
meva opinió, crec que 

aquesta idea de crear robots per aju-
dar a persones grans o amb mobilitat reduïda, 

es una molt bona idea. Crec que si ajuden als treba-
lladors, faciliten el treball i fan que aquestes persones 
es sentin més autònoms, ho han de fer. M’ha agradat 
llegir i veure que gràcies a alguns d’aquests robots 

moltes persones poden viure a les seves cases 
amb ajuda i sense haver de limitar-se a 

fer coses.
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Posem en marxa la Comissió 
de Coeducació 

Durant aquest curs, l’institut ha endegat amb molta il.lusió la Comissió de 
Coeducació per incloure la perspectiva de gènere a les aules, al currículum 
i al dia a dia de l’institut.

A hores d’ara, està formada per sis docents  amb representació de la 
seva referent al Consell Escolar. 

La comissió està treballant per dissenyar accions, preparar materials i 
difondre eines sobre perspectiva de gènere, educació afectivosexual i pre-
venció de les violències masclistes.

Treballem per a l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de 
gènere o d’orientació sexual i per afavorir la tolerància i el respecte entre 
l’alumnat.

Tenim moltes iniciatives i  projectes que volem instaurar a l’institut, i ho 
fem amb el convenciment que és una necessitat imperant.

Algunes de les actuacions que hem dut a terme fins ara són:

En el marc de les accions per a la preparació del dia contra la Violència de 
Gènere vam treballar en tots els nivells a partir de la instal.lació al vestíbul 
de l’institut d’una exposició que portava per títol És la meva responsabi-
litat. Vàrem treballar els diferents tipus de violències, la cosificació, els 
mites de l’amor romàntic o el sexting, entre d’altres qüestions. En acabar 
vàrem elaborar un petit audiovisual amb les nostres reflexions i aprenen-
tatges i vàrem llegir un manifest a totes les aules elaborat pel professorat 
que forma part de la Comissió.

Els tallers i les xerrades de sensibilització; la creació de projectes nous com 
ara l’EmpoderART -un projecte de coeducació des de la creació artística fe-
menina contemporània que es fa a 2n d’ESO-; la participació en l’activitat 
Art en femení; o la celebració de dates assenyalades, com ara el 25N, el 11F 
o el 8M, entre d’altres.

També volem fomentar les vocacions científiques i emprenedores entre les 
alumnes mitjançant diverses iniciatives com ara la participació en el progra-
ma d’innovació pedagògica #STEAM; la colaboració en el programa Dones 
de ciència a AulaLH, de TVLH; la col.laboració amb el Tàndem IDIBELL o amb 
la celebració de l’11-F, dia internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. 
Enguany, la proposta ha girat al voltant d’un joc amb què l’alumnat ha tre-
ballat la figura de vint dones STEAM que han estudiat a l’Hospitalet, la seva 
finalitat era que els nois i les noies veiessin que les feines científiques són 
una sortida professional real i que des de l’institut es fa difusió de les dones 
referents que es dediquen a aquestes professions a fi de trencar estereo-
tips i afavorir la igualtat d’oportunitats i expectatives.

De la mateixa manera, el 8-M, dia de la Dona Treballadora, l’alumnat va tre-
ballar activitats prèvies de sensibilització per després fer una acció conjunta 
al pati precedida de la lectura d’un manifest redactat, també pel professo-
rat de la Comissió.

 Dia de la Dona Treballadora
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Entrevistem la 
Sandra Baiges

Des que el nostre institut gaudeix del tàndem amb l’IDIBELL estem entenent 
la importància de fer divulgació científica per tal que la nostra societat valori 
la feina que fan els i les científiques en el món de la recerca i la investigació.

Aquest curs hem descobert que les xarxes socials també poden ser una 
bona eina per fer arribar a tothom pessics de ciència. Resulta que hi ha un 
munt de científiques joves que ho estan petant a internet!

Us imagineu una científica que a la vegada també és una Youtuber? No-
saltres no ens ho acabàvem de creure fins que vàrem tenir l’oportunitat de 
conèixer la protagonista d’aquesta entrevista, la Sandra Baiges Carrasco.

Ella és investigadora predoctoral a l’IDIBELL i, a la vegada, una divulgadora 
molt activa a les xarxes socials (@cientificaenapuros). 

Hem volgut saber més coses sobre ella amb aquesta entrevista. Va ser molt 
simpàtica i vàrem aprendre molt d’ella.

Moltes gràcies, Sandra!

Com va néixer la teva vocació cien
tífica? Ja des de petita t’agradava la 
ciència? 
De petita era molt moguda i tenia curio-
sitat per tot el que m’envoltava, però no 
va ser fins a 3r i 4t de l’ESO que, gràcies 
als meus professors de ciències de l’ins-

titut, vaig començar a valorar la possibi-
litat de dedicar-me a la ciència. M’encan-
taven les matèries de Biologia i de Física 
i Química!

A què et volies dedicar quan eres pe
tita? 
Doncs és ben graciós perquè no té res a 
veure amb la ciència. Jo des que tinc me-
mòria he ballat i sempre deia que volia 
ser cantant i ballarina. Aquesta idea em 
va acompanyar molt de temps! Si a 1r 
d’ESO m’ haguessin preguntat què volia 
ser de gran hauria dit que jo volia ballar. 
De fet, fins fa ben poc he ballat danses 
urbanes com el Hip-Hop.

Quina carrera científica vas estudiar? 
Et va agradar? 
Després de fer el batxillerat científic i 
patir una mica per la nota de tall d’accés 
a la universitat, vaig optar per cursar la 
carrera de Bioquímica a la Universitat de 
Barcelona.
Jo sempre dic que els anys de la carrera 
van ser els millors i a la vegada els pit-
jors de la meva vida. Els millors, perquè 
vaig aprendre què era treballar al labo-
ratori i un munt de conceptes necessa-
ris per poder dedicar-me a la bioquímica 
a nivell professional. Però, a la vegada, 
va ser una carrera dura on vaig haver 
d’estudiar molt. Jo obria la biblioteca i la 
tancava, potser estudiava unes 10 hores 
al dia, no exagero!

En general, però, va ser una experiència 
que em va encantar, si hagués de tornar 
a escollir carrera, la tornaria a triar sense 
dubtar-ho ni un segon!

Com vas acabar fent el teu Doctorat 
a l’IDIBELL? 
Jo estava a quart de carrera fent un 
Erasmus a Dublín i vaig decidir que vol-
dria seguir  en el món de la investigació 
fent un Doctorat.
Volia fer el meu doctorat sobre el càn-
cer, ja que és un tema que m’apassiona. 
Tanmateix, abans de poder fer el doc-
torat havia de cursar un màster de bio-
medicina en investigació translacional 
del càncer. Per acabar el màster calia fer 
una part més experimental de laborato-
ri. Buscant per internet, vaig descobrir 
l’IDIBELL, que jo no coneixia, i vaig veure 
que hi havia diversos grups de recerca 
que treballaven diferents aspectes so-
bre el càncer. Des de Dublín vaig enviar 
una sol·licitud oferint-me per fer el meu 
treball de fi de màster amb un grup de 
recerca que treballaven sobre el càncer 
de mama. Em van fer una entrevista on-
line i em van acceptar!
Quan vaig acabar el màster vaig continu-
ar fent el doctorat a l’IDIBELL, ja que el 
treball i l’ambient és molt bo.

Què és el que més t’agrada de la teva 
feina a l’IDIBELL? I el que menys? 
El que més m’agrada és que el projec-
te en el qual jo estic treballant és super 
interessant. Com ja sabeu, estic investi-
gant sobre una malaltia minoritària ano-
menada LAM (linfangioleiomiomatosis) 
de la qual hi ha molt poc coneixement 
i és molt motivador descobrir coses no-
ves. El meu dia a dia és molt dinàmic ja 
que jo mateixa organitzo els meus ex-
periments, que són sempre diferents. A 
més, entre companys i companyes hi ha 
molt bon ambient, l’equip és molt agra-
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dable, la qual cosa ho fa encara més en-
tretingut.
El que menys m’agrada és que la majo-
ria d’experiments no surten bé. La gent 
s’imagina que els experiments sempre 
surten bé i que sempre serveixen per 
descobrir alguna cosa. Però en realitat, 
en una semana puc fer cinc o sis experi-
ments i si només en surt un de bé ja es 
pot considerar un èxit. És complicat i 
s’ha de treballar molt a nivell emocional 
per saber controlar la frustració. 

Com va la teva recerca sobre la malal
tia rara LAM? 
Depenent del dia que m’ho demanis et 
puc dir que va bé o malament. Però en 
general us puc dir que va bé! Des que 
vaig començar el meu doctorat sobre 
la malaltia LAM hem publicat 4 articles 
científics molt interessants i això està 
molt bé!
Una cosa curiosa que hem descobert 
és que sembla que els fàrmacs antihis-
tamínics podrien ajudar al tractament 
d’aquesta malaltia. Ara, fins i tot, s’està 
preparant un assaig clínic amb pacients 
reals per veure si això funciona.
També estem intentant entendre per 
què les cèl·lules que ocasionen aques-
ta malaltia són tan diferents entre elles 
i valorar si aquestes diferències són les 
que ocasionen que el tractament no si-
gui efectiu. Si aconseguim entendre-ho 
del tot, podrem dissenyar millors tracta-
ments.

Quin ha estat el teu descobriment 
més important fins ara?
Això m’ho han preguntat a totes les xer-
rades que vaig fent. A mi m’agrada ex-
plicar que, en realitat, la ciència és anar 
posant granets de sorra. Totes les inves-
tigadores que treballem un mateix tema 

anem posant granets de sorra fins que, 
finalment, la torre és molt gran i podem 
concloure hipòtesis fiables.
A nivell de descobriment, jo destacaria 
un fet que hem estudiat d’una manera 
relativament ràpida, senzilla, i que re-
sulta ben curiós: vam fer un experiment 
amb dos grups de ratolins que patien 
aquesta malaltia. Al primer grup els và-
rem donar una dieta equilibrada i al se-
gon grup hi vàrem donar una dieta que 
nosaltres anomenem “McDonald”, ja 
que és molt desequilibrada i alta en grei-
xos. Els resultats van concloure que el 
grup de ratolins amb dieta “McDonald” 
desenvolupaven molts més tumors que 
el grup amb una dieta sana. Això és molt 
fort!! Ara sabem que podem dir als pa-
cients que han de seguir una dieta sana 
i equilibrada per prevenir l’aparició de 
tumors.

Per què fas divulgació científica? 
Perquè, com ja us he comentat al principi, 
soc una persona super curiosa i hiperacti-
va que no puc parar de fer coses. A més, 
a mi m’agrada aprendre i el meu canal de 
YouTube em dpna l’oportunitat d’apren-
dre moltes coses que m’interessen i a 
la vegada també les puc compartir amb 
tothom qui ho vulgui. l això m’encanta!

Quan vas començar a fer divulgació?
Vaig a començar a divulgar quan va co-
mençar la pandèmia de la COVID perquè 
crec que ara, més que mai, es necessita 
gent “semiexperta” que expliqui con-
ceptes científics de manera fàcil per tal 
que la gent els pugui entendre. Al final, 
el públic en general no entén per què 
és important fer ciència i investigar les 
coses. Si la gent no s’interessa ni entén 
el que fem els i les científiques, cada ve-
gada hi haurà menys inversió econòmica 

en ciència i, per tant, pitjor investigació 
i això és un peix que es mossega la cua 
i fa que la ciència a Espanya i Catalunya 
estigui poc desenvolupada. 
En definitiva, jo divulgo, primer, perquè 
vull aprendre i, segon, perquè vull que 
la gent entengui per què estem fent in-
vestigació.

Com va sorgir la idea de crear un ca
nal de Youtube? 
Quan vaig estar d’Erasmus a Irlanda, al 
contrari del que la gent pot pensar, vaig 
haver de passar moltes hores sola i em 
vaig fer una gran consumidora de certs 
continguts de la plataforma YouTube. 
Em vaig convertir en una consumidora 
de vídeos quasi malaltissa! Així va ser 
com vaig descobrir alguns canals que fe-
ien petits vídeos de ciència que em sem-
blaven super interessants i vaig pensar 
que a mi també m’agradaria fer-ne. No 
trobava mai el temps necessari per co-
mençar aquest projecte i no va ser fins 
que va començar el confinament pel Co-
ronavirus que vaig trobar el temps ne-
cessari per posar-m’hi!
Així vaig començar a plantejar-me hipo-
tèticament com seria el meu canal de 
YouTube; el seu nom, el seu logo, els 
temes a tractar… Un cop vaig tenir ben 
clares les idees de com volia ser jo com a 
divulgadora, vaig començar a fer els pri-
mers vídeos.

Fas divulgació a més xarxes socials? 
Sí, sobretot a Instagram i a Twitter. Tot i 
així, he de reconeìxer que soc poc activa 
a Twitter perquè a mi el que millor se’m 
dona és la part de fer vídeos i fotografi-
es. A Instagram penjo cada dia informa-
ció, faig promoció del meu canal de You-
tube o faig col·laboracions amb altres 
joves divulgadors. He de dir que les xar-

xes socials m’han ajudat a conèixer gent 
de la que jo era molt fan, així que guay!

Tens alguna anècdota que ens vulguis 
explicar de la teva experiència amb 
les xarxes socials? 
En realitat tinc dues anècdotes:
La primera és que al principi em va cos-
tar una mica gravar els vídeos perquè la 
càmera em feia molt respecte i no esta-
va prou natural i relaxada. El primer ví-
deo que vaig fer, el vaig haver de gravar 
4 vegades fins a obtenir el resultat que 
jo volia. 
La segona anècdota em va succeir un dia 
que vaig prometre als meus seguidors 
que pujaria un vídeo de “tomas falsas” 
a una hora determinada. Quan va arri-
bar el moment de penjar-lo, vaig veure 
que el vídeo era massa llarg i Instagram 
no m’ho deixava fer. No ho vaig poder 
solucionar i el vaig haver de penjar a les 
històries destacades. Ho vaig passar una 
mica malament! 

Per acabar, com et veus en un futur 
laboral? 
Aquesta pregunta és la que més m’agra-
da i a la vegada la que menys. D’aquí a 
dos anys acabaré el meu doctorat a l’IDI-
BELL i no podré continuar treballant 
amb el meu grup d’investigació com a 
mi m’agradaria, ja que estaré obligada a 
anar a l’atur.
Per tant, tinc pensat que quan arribi 
aquest moment potser decideixo canvi-
ar el món del laboratori per l’àmbit de 
la comunicació científica i la divulgació. 
Com ja heu comprovat, m’encanta ex-
plicar coses a la gent i resoldre els seus 
dubtes. Per això, crec que intentaré tro-
bar una feina a un departament de co-
municació científica i divulgació d’algun 
centre on es faci recerca.
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Pompeya: historia, 
geología y literatura 
Un hecho histórico considerado desde diferentes 
disciplinas

Una tarde de octubre del año 79 dC, cerca de Pompeya, el joven Plinio se 
enfrentó a un dilema moral difícil de resolver: huir del volcán del monte 
Vesubio con su madre para ponerse a salvo sin esperar a su tío, cuya suerte 
desconocían y les inquietaba, o esperarlo a riesgo de perecer todos.

Poco después descubrirán que, tal como temían, su tío, Plinio el Viejo, 
había muerto cerca de allí. Había navegado en dirección opuesta a los que 
escapaban en barco de la erupción del volcán, primero por curiosidad inte-
lectual y más tarde para prestar ayuda a los que trataban de huir de la lava 
y el humo. Nunca volvió de su expedición y fue encontrado sin vida aparen-
temente dormido bajo la nube de ceniza, piedra y gas.

Estas escenas dramáticas han sido recreadas una y otra vez por el arte 
y la literatura y han inspirado a novelistas como, por ejemplo, Daisy Dunn, 
autora de la conocida Bajo la sombra del Vesubio, y a pintores como José del 
Castillo, del siglo xvii, y Karl Briulov, del siglo xix, creador de la pintura monu-
mental El último día de Pompeya.

Pero antes que todos ellos fue el mismo Plinio quien narró sus vivencias 
durante la erupción del Vesubio en una carta que ha llegado a nosotros y 
nos presenta de primera mano un testimonio directo de aquellos días. La 
carta de Plinio a Tácito tiene forma literaria. Allí cuenta que, cuando oyeron 
un temblor de tierra, Plinio y su madre se reunieron en el patio de su casa 
cerca de Pompeya. Sin querer darse cuenta de la gravedad de la situación, 
Plinio se evade leyendo un libro del historiador Tito Livio.

Narra a continuación cómo pasa la noche en un sueño intranquilo hasta 
que, al amanecer, Plinio y su madre deciden abandonar la ciudad. Al salir, 
dudan si ha de esperar a su tío, Plinio el Viejo. Su paradero les preocupa. 
Entonces se encuentran a un amigo de Hispania, que les aconseja empren-
der la huida sin remordimientos éticos: «Si Plinio el Viejo sigue con vida» -les 
dice- «seguro que querrá que su sobrino y su hermana se pongan a salvo; si 
ha muerto, habría deseado que sobrevivierais».

Plinio relata a continuación las distintas etapas de la erupción. Esta descrip-
ción ha servido a los vulcanólogos para caracterizar como erupciones plinia-
nas las que, con enorme energía y tamaño, expulsan materiales piroclásticos. 

Ninfa o ménade portando un cetro y un ramo de olivo,
rodeada de decoración pompeyana y guirnaldas, de José del Castillo
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La literatura, la historia, la geolo-
gía y la ética, además del arte plásti-

co, son distintas perspectivas necesa-
rias y complementarias para entender la 

erupción del Vesubio el año 79.
Desde el punto de vista histórico, Pompeya 

era una ciudad romana en el sur de Italia, a los pies 
del monte Vesubio. Era una ciudad para personas adinera-

das que iban a pasar las vacaciones o relajarse. Hoy en día es un yacimien-
to arqueológico muy importante. Se pensaba que la erupción fue el 24 de 
agosto del 79 dC, pero hace poco gracias a una inscripción en una de las 
casas excavadas se descubrió que se produjo el 24 de octubre de aquel año.

La violenta erupción del cercano volcán sepultó la ciudad bajo la ceniza. 
Después de casi dos siglos de excavaciones, los investigadores han podido 
descubrir cerca de dos tercios de Pompeya. Además de muchas casas y un 
gimnasio y sus termas, tabernas, lavanderías y el lupanar de la ciudad, los ar-
queólogos han descubierto animales, personas y plantas que quedaron cubi-
ertas de cenizas, e incluso han dado forma a las personas muertas en la huida 
rellenando el hueco que los cuerpos disueltos dejaron en la lava endurecida.

Debemos detenernos en la figura de Plinio el Joven. Caius Plinius Caecilius 
Secundus, más conocido como Plinio el Joven, fue un escritor romano que dejó 
escritas una colección de epístolas sobre la vida pública y privada. Fue educa-
do por Quintiliano, que fue un importante gramático. Cuando Plinio perdió a 
sus padres, acudió a su tío materno, el historiador y militar Plinio el Viejo, que 
vivía en Roma; este lo nombró hijo adoptivo en su testamento. Plinio el Viejo 
murió debido a la erupción del Vesubio, como se ha explicado antes. Plinio el 
Joven contrajo matrimonio tres veces, pero no tuvo hijos. Se conservan algu-
nas cartas a su última mujer. Fue gobernador de una provincia romana.

La forma literaria que escogió Plinio el Joven para narrar los hechos fue la 
carta. Las cartas pueden ser ficticias o autobiográficas. En el primer caso, el 
género epistolar puede considerarse un subgénero de la novela. Si son auto-
biográficas, como las de Plinio, el narrador es quien redacta la carta.

La carta establece una conversación escrita con un lenguaje cercano y co-
loquial. Además, hay dos tipos de personajes: los participantes que escriben 
las cartas y, al mismo tiempo, forman parte activa de los hechos narrados, y 
los aludidos, que son mencionados, pero no intervienen de forma directa en 
las cartas.

Plinio el Joven
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Pompeya: historia, 
       geología y literatura 

Cuando era gobernador de una provincia oriental, Plinio el Joven también 
escribió una carta para consultar sobre la manera de tratar a los cristianos. 
Estos primeros cristianos fueron perseguidos junto a los judios por el Imperio 
Romano, ya que no querían aceptar a sus dioses romanos.

Plinio prohibió las asociaciones cristianas que se reunían al amanecer. Cuen-
ta cómo los que se han declarado cristianos o los sospechosos de serlo debían 
abjurar de sus creencias y adorar a una imagen del emperador.

Existían escritos que acusaban a personas de seguir la religión del cristia-
nismo. Los cristianos dejaron de acudir a los templos romanos desde que los 
romanos comenzaron a sacrificar carne de animales.

En geología, las erupciones plinianas son erupciones volcánicas como la 
que describe Plinio en la carta sobre el Vesubio. Se caracterizan por presentar 
una nube de ceniza, chimeneas volcánicas, lluvia de ceniza volcánica, estra-
tos de lava y ceniza, un estrato geológico y una gran cámara subterránea de 
magma. Son muy violentas, con columnas de ceniza que se pueden observar 
a kilómetros.

La erupción del Vesubio del 1822 vista 
desde Nápoles, en un grabado que el 
geólogo inglés G. J. P. Scrope elaboró 
el 1864; esta erupción debió de ser muy 
semejante a la del año 79, según 
la describió Plinio"



32 | Life&Science | | Life&Science 5 | 33

Ll
et

re
s 

i c
iè

nc
ia

 
Un estil propi: el periodisme 
de divulgació científica en català  

El periodisme de divulgació científica en català, i aquell que s’adreça 
específicament al públic més jove o adolescent, es consolida des de fa 
un temps i creix cada cop més. És un fet que la llengua que predomina en 
temàtiques relacionades amb la ciència i la tecnologia és el castellà i l’an-
glès; és per això que és tan necessària la divulgació científica en llengua 
catalana, per acostar l’àmbit de les ciències a tothom.

Actualment es poden trobar molts exemples de la contribució a la ci-
ència en català. Estem parlant, per exemple, de diaris que contenen ar-
ticles científics, també de llibres sencers de divulgació científica, revistes 
especialitzades en el tema, blogs i altres canals en xarxes socials. També 
es poden destacar algunes seccions, o podcasts, en emissores de ràdio, i 
programes televisius que apropen al gran públic qüestions científiques de 
tot tipus. 

Ens trobem en un moment on la ciència s’ha de fer entenedora, sobretot 
perquè els ciutadans cada cop més s’interessen pel que passa al seu vol-
tant. Tot just hem passat una pandèmia i la informació ha estat clau en els 
mitjans de comunicació. Informar dels avenços de la ciència, i fer-ho en ca-
talà, també és una gran oportunitat per donar a conèixer el català i apostar 
per la nostra llengua com a vehicle de comunicació científica.

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Bellvitge hem fet una recerca i ens 
hem familiaritzat amb alguns exemples de divulgació científica en català, 
que tot seguit destaquem.

La mare de la ciència és un podcast que es pot trobar a Spotify, creat per 
Marta Vila Cejudo, doctora en Biologia Cel·lular i màster en Comunicació 
Científica, Mèdica i Ambiental. La mare de la ciència compta amb sis epi-
sodis d’aproximadament 15 minuts cadascun, on la dra. Vila, del departa-
ment de Comunicació del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) 
ens condueix a través de la recerca i les històries de diferentes investiga-
dores i investigadors, que són:

• Sílvia Pérez Lluch, investigadora senior al laboratori de biologia com-
putacional del processat de l’ARN al Centre de Regulació Genòmica 
(CRG), que explica què hem après aquests 20 anys pel que fa al ge-
noma humà.

• David Oriola, investigador postdoctoral que estudia l’autoorganitza-

ció dels sistemes multicel·lulars a la seu del Laboratori Europeu de 
Biologia Molecular de Barcelona (EMBL Barcelona).

• Clàudia Fontserè Alemany, investigadora postdoctoral al grup de 
Genòmica Comparativa de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-
UPF), que parla de genòmica per a la conservació dels ximpanzés. 

• Toni Celià Terrassa, cap del grup de Cèl·lules Mare Canceroses i Dinà-
miques de Metàstasi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM), que ajudarà a desxifrar la metàstasi.

• Cristina O’Callaghan, Investigadora associada a l’Institut de Salut Glo-
bal de Barcelona (ISGlobal)  i professora dels estudis de ciències de la 
salut de la UOC, que explica què és la salut planetària.

L’ACDIC és una pàgina web, també coneguda com a Associació Catala-
na per a la Divulgació Científica, que té la finalitat de fer conèixer a la ciu-
tadania, però sobretot als estudiants, aspectes de caire científic. Aquesta 
associació organitza diverses activitats per aconseguir els objectius abans 
esmentats.

Els artífexs d’aquest projecte van començar a difondre la ciència a la ciu-
tadania fa 5 anys, el 7 de febrer de 2017. Potser no és molt coneguda en 
les xarxes socials, YouTube, Twitter i Facebook, però organitza conferènci-
es interessants i molt completes. 

Neurones fregides és la comunitat on podràs trobar diferents tipus de 
joves que expliquen ciència a les xarxes, i que ho fan íntegrament en 
català. S’hi pot trobar divulgació sobre la física, la química, la biologia, el 
medi ambient… 

Dins de Neurones Fregides hi ha diferents plataformes com: Ciència 
Oberta, Del buit al tot, La Dimoni de Maxwell i altres. Per exemple, Cièn-
cia Oberta és el lloc on descobriràs reportatges setmanals de diferents 
disciplines, experiències per viure la ciència en primera persona, i coneixe-
ràs la investigació dels centres de recerca dels Països Catalans. Del buit al 
tot és un projecte multiplataforma que divulga la física per explicar com 
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funciona el món de manera divertida i amena. Pots veure tots el vídeos a 
YouTube. La dimoni Maxwell és un canal per a curiosos, si t’agrada la física 
o senzillament t’interessa saber com funcionen les coses, des de les més 
quotidianes a les més llunyanes.

Càpsules a la ciència és una sèrie protagonitzada per científics catalans i 
consta de 20 reportatges dedicats a la biomedicina i la biotecnologia.

A la Setmana de la Ciència del novembre de 2013, Televisió de Cata-
lunya, en col·laboració amb l’Associació per a la Divulgació de la Cultura 
Científica, va estrenar aquesta sèrie. Comprèn un conjunt de capítols, 75 
exactament, de molt curta durada i on s’expliquen de forma molt senzilla 
diferents aspectes científics. 

Les Càpsules de Ciència, dedicades al món de la biomedicina i la biotec-
nologia, permeten conèixer la feina de primera mà d’aquests investiga-
dors i els seus vincles amb les ciutats on viuen.

L’últim capítol d’aquesta sèrie, “Fotografiar la química”, es va estrenar el 
17 de gener del 2018 i en ell la investigadora Mònica Pérez-Temprano, que 
dirigeix un equip a l’ICIQ, ens parla del perquè de les reaccions químiques.

El programa QUÈQUICOM és un programa de TV que tracta de ciència, 
natura, salut i tecnologia, com una manera d’interpretar la realitat i com 
una eina per viure més i millor. En aquest programa hi ha continguts nous 
cada setmana, dirigits pel director i presentador Jaume Vilalta. Va llançar 
el seu primer capítol el 15 de març del 2006, emès al canal 33. Des de l’any 
que es va fer el primer capítol fins ara s’han fet un total de 362 emissions. 
El programa també penja els seus capítols a Facebook, on tenen al voltant 
d’uns 14.000 seguidors.

Al llarg dels anys, el programa ha guanyat tots aquests premis:
2008 i 2009 - Premi Periodisme en medicina Boehringer Ingelheim.
2013 -  Premi a la Divulgació Científica del Festival Internacional Telena-

tura-2013.
2015  Premi Nacional de Comunicació Científica.
2015  Premi Òmnium de Comunicació. 

2017 -  Premi Fundació Adana com a millor treball de comunicació sobre 
el TDAH en els darrers vint anys.

2017 -  Premi Manel Xifra a la transferència de Coneixement, atorgat pel 
Col·legi d’Enginyers de Girona.

Aquests són només alguns dels exemples que hem trobat de la divulgació 
de coneixements científics en català, un breu tast perquè cadascú pugui 
apropar-se a aquella plataforma que més li interessi. Certament, ens ha 
sorprès l’ampli ventall d’opcions que es poden trobar, i cal que constatem 
que alguns no s’obliden de fer aquesta divulgació pensant en els més joves 
de cada casa.

En resum, els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Bellvitge hem pogut sa-
ber una mica millor com són i què fan els investigadors científics i la nostra 
conclusió és que la ciència és molt important per a l’ensenyament, ja que 
és una disciplina que sempre intentarà donar resposta al perquè de les 
coses. Creiem imprescindible saber de què estan fetes les coses que ens 
envolten, perquè tècnicament tot és ciència.

La revista Mètode és un exponent capdavanter de les publicacions de di-
vulgació científica. La publica en català i en castellà la Universitat de Valèn-
cia amb una periodicitat trimestral, i està dedicada a comunicar la ciència a 
la societat i a reflexionar sobre diferents aspectes científics. 

Es proposa transmetre la ciència a la societat i fomentar el debat i la 
reflexió crítica sobre qüestions d’actualitat científica. Particularment en-
riquidor és el plantejament integrador de les ciències i les humanitats. Ho 
aconsegueixen gràcies a la cooperació dels científics amb artistes, filòsofs, 
historiadors, escriptors i periodistes. 

La lectura dels articles de la revista Mètode és ben amena i ajuda a in-
formar-se i aprendre de molts temes, alhora que suscita la reflexió sobre 
ciència i ètica. Aquí teniu l’enllaç a la seva versió en línia: https://metode.es/
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Aquest curs 2021-2022, la comunitat educativa de l’Institut Bellvitge ha 
volgut celebrar Sant Jordi endinsant-se en les vides i les obres dels poe
tes Gabriel Ferrater i José Hierro; de tots dos es commemora enguany el 
centenari del naixement. Els departaments de Llengua Catalana i Llengua 
Castellana s’han ocupat de dur a terme diverses activitats. Amb el propòsit 
de retre’ls un homenatge, l’alumnat ha creat poemes o microrelats de te-
màtica científica inspirats en un objecte de caràcter o ús científic. Aquests 
dos departaments, juntament amb el de Llengües estrangeres, han convo-
cat també el premi literari Sant Jordi 2022, que enguany també convidava 
el professorat a presentar les seves creacions poètiques. Com ja és una 
tradició dels últims anys, el tàndem Institut Bellvitge - IDIBELL també ha 
estat present a la jornada literària en la categoria Life & Science. La creació 
de poemes a partir d’un objecte quotidià o un microrelat n’és testimoni. A 
més a més de literatura, Sant Jordi també es va vestir amb formes i figures 
matemàtiques amb el IX Concurs de Fotografia Matemàtica; les obres 
guanyadores d’aquest premi es reprodueixen un article en aquesta mateix 
número de la nostra revista.

Sant Jordi 2022 
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El laboratori és un lloc meravellós 

on pots experimentar, elaborar i crear.

M’agrada tant…

Puc crear un telescopi amb les meves mans. 

 

El laboratori és genial 

perquè pot investigar

tot allò que arribes a imaginar. 

Hi ha de tot: 

llibres, esquelets i materials d’arreu del mon.

És com una capsa, 

fins que no mires a dins, no t’agrada. 

 

Un laboratori és com un genoma humà, 

un conjunt d'informació.

Però també pot ser perillós, 

un simple error 

i hi haurà un esquelet més a la col·lecció.

 

Ciència, d'Hiba Hajjaj
Això és ciència, 
tot té conseqüència.
Penicil·lina descoberta,
Sempre amb la ment oberta.
Actuem amb integritat,
tot amb sinceritat.
Química, física, 
medicina, matemàtica,
així vam descobrir l'edició genètica.
Coneixement, objectiu,
pensament creatiu.
Acumulativa, metòdica, provisional, sistemàtica, 
producte d'una investigació programàtica.
Les ciències aplicades no existeixen, 
només les aplicacions de la ciència.
Una carrera desafiant
amb esforç i dedicació.
Així és com visc,
cada dia amb risc.
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Vam dibuixar al cel la mitologia que explicava les realitats del món perquè res ha despertat tantes fantasies com el cel

estrellat. Sabem que els antics l’observaven gràcies als seus misteriosos calendaris i rellotges solars, obeliscs i observatoris en

llocs com el Yucatan o Mesopotàmia. 

A l’era dels grans viatges i descobriments, científics com Galileu van crear un aparell fet de materials corrents (llautó, fusta i

vidre) que apropava els estels visibles i el nostre sistema solar a l'ull humà. Així van fer tremolar els fonaments del que

sempre s'havia cregut sobre el nostre sistema solar.

Any rere any, els telescopis van anar millorant i sofisticant-se fins arribar als radiotelescopis capaços de captar les microones

de l'espai que no percebem a ull nu.

[...] Aquests telescopis espacials ens envien fotos que ens fan guardar silenci sentint-nos molt petits davant d'aquestes

immenses constel·lacions, veritables eixams de llum i de pols còsmica.
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Indiferent i desconegut per a la majoria de persones, per a mi inclosa fins fa tres mesos però ara imprescindible, necessari
per la meva tranquil·litat.

Es tracta d’un dispositiu, gran com una moneda d’euro, que es col·loca normalment al braç i mesura el nivell de glucosa.
El sensor fa continues lectures del nivell de sucre en sang en temps real i aquestes dades es passen al mòbil.
Pels diabètics els beneficis d’aquest aparell són quantiosos, aporta comoditat al nostre dia a dia per poder fer vida normal, ja
que t’avisa tant quan estàs per sota o per sobre dels nivells recomanats pels professionals, per poder posar-li solució
ràpidament. [...]



38 | Life&Science | | Life&Science 5 | 39

C
iè

nc
ia

 i 
èt

ic
a During the second term 2022 with 3rd ESO classes we have been develo-

ping projects dealing with how we can contribute to live in a better world. 
This term we focused on searching for information about different pro-
blems that affect animals. Among others, we dealt with pet abandonment, 
wildlife trafficking, endangered species, animals used for entertainment, 
animals used for experimentation, animals used for clothing and animal 
cruelty in general. Some of the students chose Factory farming to know 
about the problem, its consequences and how we can contribute to solve 
it and improve these animals’ lives and as a consequence human beings’ 
lives. Although all the projects are amazing and inspiring I will show just an 
appealing example from a student of 3rd ESO C. 

Following tot his project we can read a writing with the opinion about it 

Factory farming and 
animal cruelty

My project was about intensive farms and the danger of these, which can be very pollu-
ting for both living beings and the planet. I explain how these industries cruelly breed 
animals, without care and letting them die, and how campaigns take action to stop this.

To stop this problem of intensive farms I have found 2 solutions that can be useful:
The first is to participate in campaigns against intensive farms and animal abuse and 

promote the creation of laws that go against animal abuse on farms and the sale of 
meat that comes from these farms.

The second way to stop the farms would be to stop eating the meat that we know co-
mes from intensive farms so that these types of farms cease to exist.

In my opinion, I think we have to understand that eating meat from animals that come 
from such horrible breeding is wrong, and that we must stop promoting so that animals 
stop suffering.

I would like to include also the writing by another student from 3rd ESO, talking 
about her own project, animal cruelty in general, which we consider is deeply related 
with factory farming.

I’ve chosen Animal Cruelty because I think it’s really common and people should be in-
formed about what it is and how bad humanity can be with other species, such as pets 
or animals for farming.

I found much information about pigs in farms and stray dogs. The best thing we can 
do to solve this problem is not buying products that come from these farms who abuse 
their animals, or giving the pets to people we know will take care of or foster homes 
for animals.

About the project in general, it’s really important to let everyone know what’s really 
happening at the moment, so I think we should take advantage of it.

Just some final words to congratulate all the students from 3rd ESO A-B-C 
and D. Thanks for teaching me so many things about all the topics we have 
worked on and for the huge quality of your work. It has been a pleasure.
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Els perills de la ciència 
sense ètica

Entrevista a la Dra. Mar Martínez 

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Bellvitge hem pogut assistir a una 
xerrada sobre ciència i ètica a càrrec de la investigadora de l’IDIBELL, la 
doctora Mar Martínez, que precisament és la vicepresidenta del Comitè 
Ètic d’Experimentació amb Animals. Li hem pogut fer preguntes sobre la 
seva feina i la importància que té l’aspecte ètic quan es tracta de desen-
volupar tecnologies de modificació genètica que permetin curar malalties 
humanes tan esteses com ara el càncer. 

Quin és l’objectiu del Comitè Ètic 
d’Experimentació Animal del qual 
ets vicepresidenta?
El Comitè Ètic d’Experimentació Ani-
mal és format per un grup de professi-
onals que el que fa és vetllar per la cura 
i el benestar dels animals que tenim a 
l’IDIBELL i que ens ajuden a tirar enda-
vant les investigacions científiques que 
s’hi duen a terme.

Qui forma part del Comitè Ètic d’Ex
perimentació Animal? 
Hi ha una diversitat de professionals 
que conformen aquest Comitè, ja que 
calen perfils ben diferents: des de ve-
terinaris, òbviament, fins a científics, 
matemàtics, metges, físics, i fins i tot 
alguna persona llega en el tema, o si-
gui, mancat dels coneixements més 
específics però que per aquesta matei-
xa raó s’adoni de coses que potser les 
persones expertes no hi paren esment. 
És, doncs, un grup molt heterogeni i ca-
dascuna de les persones que el formen 

tenen la seva importància a l’hora de 
vigilar que els procediments ètics pel 
que fa a investigació amb animals es 
compleixin. 

Quin és el projecte amb el qual estàs 
treballant ara?
Actualment treballo per trobar un re-
mei per al càncer, concretament amb 
experimentació amb animals, més en 
concret amb ratolins. Això és degut 
al fet que els ratolins i les persones 
compartim el 95% del genoma, la qual 
cosa vol dir que totes les troballes que 
aconseguim amb els ratolins podem 
després transferir-les als humans. És 
per això que són tan importants per a 
nosaltres i la nostra feina.

Com es diu el lloc on tenen els ani
mals? 
S’anomena “Estabulari”, i és l’espai on 
s’estan els ratolins que s’utilitzen per 
als assajos clínics. L’estabulari és un 
lloc esterilitzat, ja que aquests ratolins 

estan immunodeprimits, 
i per tant qualsevol in-
fecció els pot afectar. En 
aquests espais se’ls man-
té preservats.

Quina classe de ratolins 
són els que s’utilitzen en 
experimentació animal?
No són ratolins comuns, 
per tant no es poden tro-

bar a qualsevol lloc. De fet, són uns ani-
mals amb unes característiques molt 
concretes. En el projecte treballem amb 
ratolins avatars, o sigui, aquells que pre-
tenen simular la malaltia d’un pacient. 
Aquests ratolins són immunodeprimits, 
i calbs, la qual cosa facilita molt treba-
llar amb ells, ja que no rebutgen les cè-
l·lules humanes que se’ls introdueixen. 
Això sí, aquesta mena de ratolins estan 
sotmesos a un control sanitari molt 
exigent, i no són pas barats a l’hora de 
comprar-los. 

Parlant de diners i finançament, 
creus que una feina com la vostra té 
prou visibilitat en la societat? Cal fer 
més promoció per aconseguir més fi
nançament?
Evidentment hi ha molta gent que se-
gurament no sap exactament què fem 
i com treballem en un Institut d’Investi-
gació Biomèdica com el de Bellvitge, és 
per això que intentem explicar-ho de la 
mateixa manera que ho fem avui aquí, 
de manera que arribem a tots vosaltres. 
Pel que fa a la segona pregunta, sem-
pre ens cal més finançament en matèria 
d’investigació científica, mai no és sufi-
cient, com també més visibilitat. Tenim 

la sort que els encarregats de difondre 
les notícies i l’actualitat sobre l’IDIBELL 
fan una feina molt bona, apropant la ci-
ència a tothom.

Quins són els estudis que cal cursar, 
fins arribar on tu ets actualment?
En el meu cas soc veterinària de forma-
ció i vaig començar exercint com a tal, 
tot i que després sempre m’he dedicat 
a l’experimentació. 

En quins altres projectes científics 
rellevants has participat? Quin és el 
que consideres més important?
Abans de la investigació del càncer he 
fet altres projectes, és clar, com per 
exemple l’experimentació amb vacu-
nes, que també va donar bons resultats. 
Tanmateix, el que estem duent a terme 
ara des de l’IDIBELL és el que més m’en-
gresca, ja que és molt important que 
un dia s’arribi a trobar alguna cura per 
a una malaltia tan estesa com el càncer.

Finalment, quina és per a tu la impor
tància de la ciència ètica?
La ciència ètica és essencial o, més ben 
dit, la ciència sense ètica no seria cièn-
cia. Tot el que fem està regulat i segueix 
uns protocols al més mínim detall. Ga-
rantir uns procediments ètics pel que 
fa a la ciència està lligat a uns resultats 
d’investigació fiables. Una cosa no po-
dria ser sense l’altra.

Els ratolins i les persones compartim el 95% del genoma; això vol 
dir que totes les troballes que aconseguim amb els ratolins podem 
després transferir-les als humans.
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Where do my clothes go?   

In this article, students of 3rd ESO answer several questions after watching 
a video that explains what happens to our clothes once we throw them 
away and where and under which conditions they are produced. We were 
questioning if it is worth paying so little money for clothes if this implies 
so many negative consequences. During this session we learnt several key 
words such as  fast fashion, fairtrade, minimum wage, ethical conditions and 
working overtime. 

We also talked about recycling, reusing and circular economy versus line-
ar economy and the take-make-dispose cycle of the current society and how 
this influences our lifestyle and who really benefits from it. We learnt that 
we cannot take things for granted and that our decisions in everyday life 
really make a difference. We could summarize with the principle “think glo-
bally, act locally”.

What is fast fashion according to the students of 3rd ESO
› Fast fashion is to sell cheap clothes and this is how people are called to 

an unnecessary consumerism of clothes, the big companies take advanta-
ge of the time of micro-seasons that make people dress according to the 
trends and from there the impulsive spending is generated. 
› Fast fashion is the most rapid renewal of clothing collections each se-

ason. Fast fashion often includes low-priced products. However, it is also 
highly criticised for its high energy consumption and the effects it has on 

the environment, as well as for the people who work in the creation of the 
garments, who are enslaved and forced to work in very bad conditions.
› Fast fashion industry is a social issue that damages the environment 

because those low-cost clothes that are manufactured in third world coun-
tries and sold in the developed world will be thrown away very soon. 
› The fast fashion industry is the set of clothing brands that sell cheap 

clothes at the cost of creating factories in countries where workers are paid 
less.

What are the consequences of fast fashion?
›The consequences can be terrible, because the 

factories they create in countries like Bangladesh 
are of very poor quality, and that causes accidents. 
For example, 1000 people died in a factory collap-
se, and these rich companies should offer decent 
working conditions.
› We don’t think about who makes our clothes 

or what we do with them when we no longer use 
them.
› They take the clothes to poor countries so that 

we don’t see anything, but there are people who live among that garbage 
and we don’t know how bad they are having it.
› There have been many cases of thousands of dead people working in 

the fashion industry, as they are exploited. And the salaries of most of the 
employees of these factories do not reach 80 euros a month.
› The working hours are also extended as much as necessary to be able to 

deliver the packages on time. Each and every employee is obliged to work 
14 to 16 hours a day, often behind closed doors. They have no choice and no 
right to complain, the only thing that matters is to arrive on time.
› Moreover, cotton cultivation is one of the most polluting crops on the pla-

net, 25% of all pesticides used in the world are used on cotton, causing serious 
illnesses to the workers and the citizens living around the textile factories. 
› The consequences of this is the pollution of the seas by toxic dyes and 

microplastics that are often made, another consequence is the overexploi-
tation of labour by people living in underdeveloped countries, for example 
in Southwest Asia. 

What can we do to solve this problem?
› Although it is complicated, what we have to do is buy less clothes be-

cause sometimes in the end we don’t even end up using them and that ends 
up affecting other countries even if we don’t realize it or they make us see 
it. We have to buy the necessary clothes and the ones we are going to wear.
› We can give the clothes we don’t need to someone in need or to an 

ONG, exchange the clothes with someone, sew them, reuse them, making 
the most of the fabric of the clothes....
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› Do you actually buy in “good” clothes stores or in cheaper stores? I buy 
in no fast fashion industries, seeing the tag were there are made, if the-
re are made in countries how the majority are slaves, that type of facto-
ries produces a lot of contamination and abuse on the workers, now that 
you know this, you could help by buying in shops than didin’t abuse of the 
workers. If you want something of this type , buy lees..
› To minimise this, we can do the following: 
1. Don’t buy more than you need.
2. Buy second hand clothes (as there are many second hand shops and 

apps, you can buy clothes from others that you no longer use, in most 
cases there are people who have not used them at all and they will sell 
you practically new clothes).

3. Exchange clothes or donate to friends (there are clothes that you 
no longer want, but your friends might). 

4. Buy good quality and durable clothes (it is better to spend a little 
more and your clothes will last longer, there is a saying: cheap is ex-
pensive. It’s a very good saying, as it helps you to open your eyes to 
the things you buy).

› We can be part of the solution. We can buy used clothes, do clothes 
swaps with friends, and buy clothes from ethical companies that pay fair 
wages to their workers. What I also do in my family is give my old clothes to 
other relatives, friends or people in need in my neighborhood. When I was 
a child, I got lots of clothes from one of my parent’s friends and we gave 
them a new life.
› It is as simple as that, and if we all contribute and recycle we will make 

the world a better place and we can put an end to Fast-fashion.
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La il·lustració científica 
i la naturalista són més 
semblants del que creus!

Què és la il·lustració científica? 
La il·lustració científica és una branca especialitzada entre l’art i la ciència que té 
com a objectiu aportar a l’àmbit científic una idea, un missatge o un concepte sobre 
l’element que es dibuixa i que per altres mitjans, com ara la fotografia, no és possible 
observar.

Les il·lustracions poden variar, ja sigui des de teixits fins a organismes actuals i, fins 
i tot, extints. La imatge s’ha de representar amb exactitud, ja sigui un objecte, animal, 
planta, diagrama o algun altre element que necessiti una representació gràfica. Per això, 
la precisió en aquest tipus d’il·lustració és fonamental.

Musculatura externa d’un cavall

I la il·lustració naturalista?
La il·lustració naturalista és una exploració de la natura, la vida i la biodiversitat, i té 
com a objectiu registrar espècies i hàbitats mitjançant dibuixos. Aquestes obres busquen 
també l’harmonia estètica, per això la composició, la il·luminació i d’altres elements de 
l’art són importants i aporten un punt de vista més personal del seu creador.

En resum, doncs, podem dir que la il·lustració científica retrata elements amb un ob-
jectiu: centrar-se en l’estudi i la documentació, que des d’altres mitjans com la fotografia 
o els propis ulls no ens és possible. La il·lustració naturalista, per la seva part, retracta 
elements per observar-los i registrar-los dins del seu ambient o context.

Les il·lustracions han estat molt útils aquests darrers segles, des del camp artístic fins a 
l’ús per a diversos estudis de diferents ciències. En aquest article parlarem de dos tipus 
importants d’il·lustracions: la il·lustració científica i la il·lustració naturalista. Comencem.
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La il·lustració científica i 
naturalista són més sem
blants del que creus!
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Passatemps

Quins materials s’utilitzen per fer una il·lustració científica o natura
lista?
Es pot treballar a partir d’eines diferents. Entre elles hi ha: llapis, aquarel·les, lla-
pis de colors, retoladors o tinta. A més, actualment es pot fer una il·lustració en 
format digital, de manera que pot ser una versió millor i més complexa de la 
imatge que es vol generar.

Per desenvolupar el treball es pot buscar informació a partir de fonts bibliogrà-
fiques, elaborar presencialment el dibuix amb l’espècie que es vol representar, o 
treballar a partir de la col·laboració amb científics i investigadors per a un millor 
desenvolupament de la il·lustració.

     
 Paru major. Carles Puche       Cor. Leonardo da Vinci

Quines competències necessita l’artista que s’hi vulgui dedicar?
Perquè un artista que vulgui dedicar-se a aquest treball pugui tenir èxit ha d’en-
tendre que no tot es fa d’un dia per l’altre: cal creativitat, constància, paciència i 
prudència, a més de tenir coneixements i habilitats de recerca científiques. A això 
s’ha d’afegir que és especialment necessari posseir una gran habilitat tècnica i 
capacitat d’observació.

En conclusió, ja sabem com són d’importants les il·lustracions científiques i na-
turalistes i quina és la seva finalitat. Malgrat que actualment el mètode tradicio-
nal d’elaborar les il·lustracions ja no és l’únic que s’utilitza (a causa de l’arribada 
de la tecnologia aquests darrers anys), les noves formes de generar il·lustracions 
ens ajuden a seguir amb el mateix objectiu: tractar de comprendre la ciència de la 
millor manera possible i que puguem entendre on vivim i on volem arribar.

Horizontal
4. Est un élément chimique de symbole C et de nom ato-

mique 6.

5. Elle est une célèbre primatologue connue pour avoir 

découvert que les _____________ mènent une vie similaire 

à celle des êtres humains.

6. Séquences d’ADN qui peuvent déplacer la longueur de 

différentes positions du génome d’une cellule.

9. Prix décerné chaque année à une personne qui a fait une 

découverte ou une recherche.

10. Molécule composée de deux chaînes polynucléotidi-

ques enroulées le long d’un axe commun formant une dou-

ble hélice.

Vertical
1. Émilie du Châtelet était physique et __________.

2. Structures trouvées au centre des cellules qui transpor-

tent de long morceaux d’ADN.

3. Elle a montré que les ___________ ont des émotions et 

des sensations.

6. Elle est la première femme à avoir volé dans l’espace.

8. Matériau radioactif que Marie Curie a découvert dans ses 

recherches.

10. Émilie du Châtelet a traduit le roman : “ La fable des 

___________ “ . 
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VIH

Françoise Barré-Sinoussi

1942

Matière noire

Vera Cooper 

1961

Contribuer au lancement 

du Projet Mercury

Katherine Johnson

1983

Bluetooth et wifi

Hedy Lamarr

1970

Développé le premier 

algorithme

Ada Lovelace

1834

Découvrez des Radio-iso-

topes artificiels

Irène Joliot Curie

1943

1. Chimiste
2. Franklin
3. Newton
4. Radioactivité
5. Cellule
6. Gènes
7. Femme
8. Génétique
9. Primate
10. Tanzanie
11. Espace
12. Politique

Passatemps

Questions:
Dire si ces phrases sont vraies ou fausses:

1. Françoise Barré-Sinoussi a reçu un prix Nobel individuel.  V/F
2. Françoise Barré-Sinouss était membre de la Société internationale du SIDA. V/F
3. Ada Augusta Byron a étudié la littérature et l'histoire. V/F
4. Ada a eu une vie très saine. V/F
5. Katherine Johnson a-t-elle aidé la NASA à envoyer un homme sur la lune ? V/F
6. Katherine Johnson était mathématicienne ? V/F
7. Vera Cooper a obtenu en 1980 la preuve la plus solide à ce jour de l'existence de la matière noire V/F
8. Vera Cooper Rubin était une astronome américaine V/F
9. Hedy Lamarr a inventé le wifi et le bluetooth. V/F
10.  Hedy Lamarr souhaitait qu'une partie de ses cendres soit dispersée dans le Vienna Woods,  

situé dans sa ville natale.  V/F
11. Irène Joliot-Curie est morte d’anémie. V/F
12. Irène Joliot-Curie n’a pas gagné de Prix Nobel. V/F

Associez les photos avec l’investigation et l’année
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Questions:
1. Faux
2. Vrai
3. Faux 
4. Faux 
5. Vrai
6. Faux
7. Faux
8. Vrai
9. Vrai
10.  Vrai
11. Faux
12. Faux

Photos:
Françoise Barré-Sinoussi 1983

Vera Cooper 1970

Katherine Johnson 1961

Hedy Lamarr 1942

Ada Lovelace 1843

Irène Joliot Curie 1934
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