
26 LAVANGUARDIA DIMECRES, 9 MAIG 2012

4,8 %5,8 %6,4 %15,2 %31,6 %

ALBERT
EINSTEIN

THOMAS A.
EDISON

SANTIAGO
RAMÓN Y CAJAL

ALEXANDER
FLEMING

ISAAC
NEWTON

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

S uspens en cultura ci-
entífica. Els espanyols
són a la cua quant al
coneixement sobre ci-
ència i tecnologia, el

seguiment de la informació cien-
tífica o la participació en activi-
tats relacionades amb aquest
àmbit. Segons un estudi interna-
cional de la Fundación BBVA, la
distància amb altres països euro-
peus i els Estats Units només es
redueix entre els més joves (en
especial, els que tenen entre 18 i
34 anys).
L’informe, basat en l’opinió de

16.500 persones majors d’edat
enquestades a Espanya, Itàlia,
França, els Països Baixos, Alema-
nya, Àustria, la República Txeca,
Polònia, el RegneUnit, Dinamar-
ca i els Estats Units, analitza tant
l’interès per la ciència com el co-
neixement dels ciutadans. L’en-
questa, que es va fer a finals del
2011 –a raó de 1.500 entrevistes
per país–, permet comparar la
situació de la població espanyola
amb altres estats de la Unió Eu-
ropea i amb els Estats Units. “Es
tendeix a la convergència amb al-
tres països, però hi continua
havent diferències, fins i tot en
les generacions més joves i els
més educats”, va advertir ahir
JacquesMaquet, analista del de-
partament d’Estudis Socials i
d’Opinió Pública de la fundació.
No es tracta d’una qüestióme-

nor, va alertar Rafael Pardo,
director de la Fundación BBVA.
Pardo va recordar que una
població “sensibilitzada i famili-
aritzada amb la ciència” contri-
bueix a una millor presa de de-
cisions en el pla personal –des
del consum, la salut, el medi
ambient o “la ciutadania”– i tam-
bé està “més predisposada a
innovar”.
Per avaluar el coneixement

“objectiu” van aplicar un test so-
bre conceptes i principis bàsics:
des de la gravetat de la Terra a
la mida d’àtoms i electrons, pas-
sant per l’extracció de cèl·lules
mare o l’aparició dels primers és-

sers humans. En pràcticament
totes les preguntes, el percen-
tatge d’encert dels ciutadans
espanyols és per sota de lamitja-
na dels països europeus que hi
participaven. Prenent com a
base les respostes esmentades
–en una escala de 0 a 22–, Espa-
nya figura en l’últim lloc amb
una puntuació d’11,2. També a la
cua hi ha Itàlia (12) i Polònia
(12,4). En canvi, Dinamarca i els
Països Baixos –amb un 15,6 i un
15,3– estan al capdavant, seguits
d’Alemanya (14,8) i la República
Txeca (14,6).
Per mesurar d’una manera

més afinada el coneixement ci-
entífic dels ciutadans, els en-
questats van haver de respon-
dre també a un cas pràctic sobre
la noció de probabilitat. En
aquest cas, Espanya, amb un
45,7%d’encerts entre els partici-
pants, apareix molt a prop de la
mitjana dels països europeus, en-
cara que notablement allunyada
de Dinamarca (81,4% d’en-
certs), els Països Baixos (79,3%)
i els Estats Units (60,6%).
A Espanya, els millors resul-

tats sobre cultura científica es
donen en el col·lectiu dels
adults més joves i entre aquells
que tenen un nivell d’estudis
més alt. El 13% dels que tenen
entre 18 i 24 anys arrossega un
coneixement baix (un 9,5%aEu-
ropa), mentre que entre 25 i 34
anys suposa el 10,1% (un 6,6% la
UE). En general, als altres paï-
sos europeus analitzats no hi ha
tanta diferència quan es compa-
ren els diferents grups d’edat.
En canvi, a Espanya, a mesura
que augmenta l’edat, la bretxa
sobre el domini de conceptes ci-
entífics es fa cada vegada més
gran: més de la meitat dels en-
questats (el 56,8%) presenta un
nivell baix de coneixement cien-
tífic, quan lamitjana europea su-
posa el 21,6%.
Per nivell educatiu, gairebé el

45% dels espanyols que van
abandonar els estudis abans
dels 16 anys té uns coneixe-
ments científics baixos, davant
el 27,2% dels seus homòlegs en
el total de països europeus.

L’estudi d’opinió revela així
mateix una absència acusada de
referents del món científic en
l’imaginari dels espanyols. Pràc-
ticament el 46% dels enquestats
no va ser capaç d’esmentar tres
científics dignes de rebre la
qualificació dels més impor-
tants de la història. La segueix
–en el rànquing de la ignoràn-
cia– Itàlia amb un 30% de “no
sap, no contesta”. A l’altra ex-
tremde la taula, apareixen dane-
sos i holandesos (amb una nega-
tiva a contestar del 14,7% i
18.8%, respectivament).
Tant a Espanya com a la resta

de països participants el nom
més repetit amb diferència és el

d’Albert Einstein (el va esmen-
tar el 42% dels europeus). “Tot
una icona”, segons els analistes.
A la Unió Europea destaca a cer-
ta distància Isaac Newton, Ma-
rie Curie, Louis Pasteur i Galileo
Galilei. L’estudi destaca que “els
científics associats al domini de
la física tenen relativament un
nombre de mencions alt”, da-
vant els vinculats a descobri-
ments o disciplines més recents.
A diferència d’altres estats, els
espanyols amb prou feines es-
menten científics de la seva naci-
onalitat. En la llista només apa-
reixen Santiago Ramón y Cajal
(citat pel 4,8% dels enquestats) i
Severo Ochoa (pel 2,5%).
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Dos de cada deu espanyols
han visitat una exposició
sobre ciència l’últim any. A
Europa, el 25%

Més de la meitat dels espanyols
assegura que no parla mai sobre
ciència i tecnologia amb familiars i
amics
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El 5,7% dels enquestats a Espanya han
anat a una xerrada sobre aquest
àmbit, davant l’11,8% dels europeus
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El 22% dels espanyols –el 40%
a Europa– diu que coneix un
científic personalment

Els responsables de l’estudi re-
marquen que, per avaluar les
dades sobre Espanya, a part de
l’esforç individual, resulta im-
prescindible tenir en compte el
“context”. En primer terme, el
paper del sistema d’ensenya-
ment i el nivell educatiu de la po-
blació, i en segon pla, “la cober-
turamés feble” sobre informaci-
ons de ciència en els mitjans de
comunicació i la falta de “sím-
bols nacionals”, d’investigadors
preponderants.
L’anàlisi comparativa no no-

més avalua el saber dels ciuta-
dans, sinó que para atenció tam-
bé al seu interès per la ciència i
la tecnologia. A l’hora de dissec-
cionar el seguiment dels ciuta-
dans a través dels mitjans de co-
municació, tant als països euro-
peus analitzats com als Estats
Units, sobresurt la televisió (el
41% dels europeus i el 47,2%
dels nord-americans veu progra-
mes sobre ciència i tecnologia).
La segueix de prop la premsa es-

crita, que utilitza per informar-
se el 31,7% dels europeus i el
33,7% dels nord-americans.
En tot cas, Espanya surt a la

cua, ja que només el 22,8% dels
enquestats assegura que veu
amb freqüència programes de te-
levisió dedicats a la ciència i el
17,4% llegeix aquest tipus de no-
tícies als diaris. A més, la quarta
part dels europeus afirma que
busca informacions sobre aques-
tes qüestions a internet. Als Es-
tats Units, fan servir la xarxa
amb aquesta finalitat el 31,8%,
mentre que a Espanya només ho
fa el 13,7%. Òbviament, el seg-
ment dels més joves fan un ús
més intensiu d’internet, també
quan volen seguir notícies sobre
ciència i tecnologia.
Junt amb Polònia, Itàlia i la

República Txeca, els ciutadans
a Espanya fan poques activitats
relacionades amb la ciència i te-
nen un vincle molt limitat amb
la “carrera científica”.c
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VEGEU EL VÍDEO SOBRE QUINS
CIENTÍFICS CONEIXEN ELS CIUTADANS

UN GRAN CIENTÍF IC?

El 46% dels espanyols
no va poder
esmentar un
investigador rellevant

NOTÍCIES DE CIÈNCIA

Un 41% dels europeus
s’informa sobre
ciència a la televisió,
el 31%, als diaris

Potser sorprèn, en un
país que no ha tingut ni
un sol premi Nobel cien-

tífic des de fa 106 anys (Severo
Ochoa no compta perquè va
fer les seves investigacions a
l’estranger), que els ciutadans
tinguin menys cultura científi-

ca que a França, Alemanya o
Itàlia? El sorprenent seria que
en tinguessin més!
Gran part d’aquesta ignoràn-

cia científica és inofensiva: no
haver vist el bonic blau de
Neptú és com no haver escol-
tat Mozart; la vida és més po-
bra, però es pot viure sense
art. Després hi ha una altra
mena d’ignorància que té con-
seqüències més greus. Més
greus per a un mateix quan es

desconeixen fets elementals
per prendre decisions sobre la
pròpia salut, com en el cas
d’aquest 75% d’espanyols en-
questats que no saben que els
antibiòtics no destrueixen els
virus. I més greus per al con-
junt de la societat quan se sote-
nen decisions errònies que
guien la presa de decisions
col·lectives, com en el cas del
64% que no entén que els to-
màquets transgènics no tenen

més gens que els tomàquets
comuns.
Com més ignorant és una

societat, més vulnerable és.
Vulnerable a les amenaces
externes i a les manipulacions
internes. Corregir-ho, no cal
dir-ho, és possible. Però no és
el que s’esdevindrà en un país
on el Govern ha decidit reta-
llar un 25% en R+D+i, un per-
centatge superior a la retallada
mitjana de la despesa pública.
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