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RESUM 

 
Des del novembre de 2004, una vegada conclosa l’anàlisi sobre l’ambientalització 
curricular al Departament de Física Aplicada, s’ha generat una borsa de noticies 
lligades amb la sostenibilitat, tal com trobareu a la web indicada més avall. La finalitat 
d’aquest material, al menys tal com ha estat emmagatzemat, ha estat el de l’educació 
per a la sostenibilitat de tota la comunitat del departament, obert, això sí, a qualsevol 
altra persona que a través d’un cercador hi arribés, encara que fos accidentalment. 
 
El funcionament de la recol·lecció de dades passa per una selecció de notícies que 
apareixen en els mitjans de comunicació, o bé s’han detectat dins les accions habituals 
de recerca, que són classificades per un dels autors d’aquesta comunicació, i que són 
posteriorment distribuïdes a un fòrum reduït de companys de departament. 

Aquesta mena de butlletins de notícies sobre sostenibilitat es distribueix setmanalment 
per correu electrònic, i en ells es poden trobar informacions molt breus (algú podria 
opinar que massa), alguns enllaços a webs relacionades amb la notícia, etc. Un 
exemple de butlletí (del 21 de gener al 5 de febrer de 2009) el constitueixen les 
notícies següents: 

DADES GENERALS 

A mitjans de febrer comença l’interessant cicle de l’Aula d’Ecologia a la Casa 

Elizalde (veure Aula_Ecologia09.pdf). 

SETMANES RECENTS 

Unes enormes rafegues de vent (claus) causen 12 morts a l’estat espanyol. 

Els pantans catalans estan gairebé desbordats (mes del 80%). 

PROPERES SETMANES 

Se seguira parlant de crisi econòmica: El president de la patronal bancaria, 

Miguel Martin, diu que gracies als bancs no hi ha mes crisi.  

 
Aquesta comunicació pretén donar a conèixer l’experiència exposada i tractar que 
d’aquí pugui sorgir una xarxa de notícies, i per què no? una xarxa d’informadors, que 
siguin publicades en les webs pròpies de la universitat i que ambientalitzin tot fent 
adonar sobre quins conceptes formen part de la sostenibilitat. 
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PRESENTACIÓ / INTRODUCCIÓ 
 
En el moment d’acabar-se l’anàlisi de l’ambientalització curricular del departament de 
Física Aplicada, calia continuar la feina en una direcció que fos, a l’hora, engrescadora 
i tingués futur.  
 
QUIN  ERA L’OBJECTIU? 
 
En un departament on molts –la majoria- dels seus membres són persones força ben 
informades sobre els temes mediambientals, l’objectiu era fer saber a la comunitat del 
departament algunes notícies del tema amb una perspectiva més enllà de la purament 
científica. 
 
Això implica parlar dels temes científics ressaltant la vessant més social dels mateixos.  
En el context actual, molts cops, ens obliga a presentar la mateixa notícia de dues 
maneres: per exemple, el renovat interès d’alguns estats per l’energia nuclear obliga a 
posar opinions contraposades.  
 
QUINES CONDICIONS HAVIA D’ACOMPLIR I EVITAR? 
 
La decisió va ésser generar algun tipus de contacte entre els companys que acomplís 
certes condicions i evités unes altres. 
 
Les condicions a acomplir eren fer unes explicacions CLARES i intentant donar 
sempre algun VALOR NUMÈRIC amb la seva referència. 
 
Les condicions a evitar eren la SATURACIÓ i les “MENTIDES FÍSIQUES”.  
Per tal d’evitar la saturació varem pensar en un ‘enviament’ per correu electrònic que 
fos curt i llegible per tothom (molts companys utilitzen Unix en els seus ordinadors). 
L’enviament tindria, per norma general, 1 pantalla de 24 línies de text en format ASCII. 
En uns pocs  casos, s’afegeix informació gràfica en format PDF. 
Tampoc, ha de requerir una atenció excessiva: Ho varem pensar, aproximadament, 
per 1 setmana i, en promig, s’envia cada dues setmanes  
 
Sobre evitar “mentides físiques” es tracta de donar informacions que puguin, per una 
deducció ràpida, portar a conclusions inexactes. 
 
 
IMPLANTACIÓ 
 
En primer lloc es va enviar un correu electrònic a tot el departament, demanant qui 
estava interessat en rebre el butlletí. Al cap d’uns quinze dies, ja amb un número 
suficient d’interessats (i amb algunes poques i molt correctes respostes de persones 
que preferien no rebre’l però van utilitzar part del seu temps en contestar), varem fer 
un recordatori: es van rebre unes poques respostes afirmatives més i, uns pocs dies 
després, varem iniciar el butlletí i fins ara!!! 
 
La difusió del butlletí s’ha augmentat, després, amb algunes altres persones que han 
manifestat directament el seu interès. 
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DISCUSSIÓ 
 
La forma concreta de l’enviament es pot veure a continuació en el butlletí del 21 de 
gener al 5 de febrer de 2009) el constitueixen les notícies següents: 
 

DADES GENERALS 

A mitjans de febrer comença l’interessant cicle de l’Aula d’Ecologia a la Casa 

Elizalde (veure Aula_Ecologia09.pdf). 

SETMANES RECENTS 

Unes enormes rafegues de vent causen 12 morts a l’estat espanyol. 

Els pantans catalans estan gairebe desbordats (mes del 80%). 

PROPERES SETMANES 

Se seguirà parlant de crisi economica: El president de la patronal bancaria, 

Miguel Martin, diu que gracies als bancs no hi ha mes crisi.  
  
A part d’algun comentari personal (com pot ésser felicitar l’any nou), les seccions fixes 
són: 
 

1. DADES GENERALS 
Es tractaria de dades per a guardar i tenir sempre presents.  
Per exemple, que un barril de petroli són uns 160 litres o una activitat explicada 
amb un fitxer apart (com les Aules d’Ecologia) 

 
2. SETMANES RECENTS 

Unes notícies sobre l’actualitat i el dia a dia. 
De vegades poden ésser malalties, altres terratrèmols, ... que hem de 
considerar. En efecte, els resultats de les aplicacions científiques i tècniques 
tenen unes conseqüències socials que poden ésser devastadores. 

 
3. PROPERES SETMANES 

Es tracta d’anuncis d’activitats a venir. 
Per exemple, conferències com la del professor Tripanagnostopoulos sobre 
Fotovoltaiques o fonts de notícies com el tema de la crisi econòmica que fa 
diferents sectors tinguin visions contraposades. 

 
A continuació, us posem un exemple de cadascun dels anys. La manca d’accents és 
deguda a la condició, ja explicitada, d’utilitzar codi ASCII. 
 
12 a 23 Setembre 2008 

 

DADES GENERALS 

S’ha espatllat el LHC del CERN a Suissa. S’espera que en dos mesos torni a funcionar 

 

SETMANES RECENTS 

El passat divendres dia 12 el projecte ClimatePrediction.net va complir 5 anys. 

Dia 14. Es tanca amb 5,6 milions de visitants l’expo de Zaragoza. 

www.expozaragoza2008.org 

Dia 15. L’ordenanca de soroll que l’Ajuntament de Barcelona aprovara el 2009 preveu 

rebaixar la contaminacio acustica permesa a les motos (de 98 a 91 decibels) 

Dia 22. A les 17:44 comenca la tardor 

Dia 23. La central d’Asco I ha estat sense segellat antiincendis un cert temps … 

L’area de Barcelona supera els limits contaminants de NO2 i PM10 
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PROPERES SETMANES 

El dia 22 (es el dia sense cotxes en alguns països) arrenca la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible 

Gava porta les queixes pel soroll dels avions fins Tribunal Suprem  

 
19 a 29 Novembre 2007 

 

DADES GENERALS 

Catalunya, a la cua d’Espanya i de la UE en la qualitat del sistema educatiu: Registra 

els indexs mes baixos de taxa de graduacio i els mes alts d’abandonament escolar 

prematur. En el cas particular de la cultura cientifica passa el mateix. 

Es convoquen, despres de 17 anys, 1200 places de catedratics de secundaria 

El dia 1, Renfe te previst restablir el servei de Rodalies 

Sembla que hi ha convocada una vaga d’ADIF. Intentare assabentar-me de com 

distingir quan no passa el tren per avaria o per la vaga. 

 

SETMANES RECENTS 

Dia 19. Informe de l’agencia de salut publica de Barcelona (ASPB): El 8% dels 

barcelonins beuen aigua (de la del Llobregat) que supera els nivells de substancies 

cancerigenes. Es tracta d’un indicador els trihalometans que dona 156,6 en comptes 

dels 150 que prescriu la Unio Europea com a limit. 

Dia 20. L’ajuntament de Barcelona demana disculpes pel malentes 

Dia 21. “La Caixa” col.laborara amb la UPC en desenvolupar projectes de sostenibilitat 

i accessibilitat: en 4 anys, aportara 3 milions d’euros. 

Dia 27. Espanya genera l’1,1 per cent de les emissions globals –amb una mitjana de 7,6 

tones de CO2 per persona (la mitjana mundial es 4,5 

 

PROPERES SETMANES 

Com cada any, el dia 4 de desembre torna a ser el meu aniversari: a les 13h al bar 

d’arquitectura ho celebrarem  

 
23 a 31 Octubre 2006 

 

DADES GENERALS 

L’informe Stern encarregat pel govern de Tony Blair diu que el canvi climatic sera 

nefast per l’economia mundial (reduccio del PIB en un 20%) 

 

SETMANES RECENTS 

Panama vota en referendum ampliar el canal: Es tracta de permetre el pas de vaixells 

de grans dimensions com els del tipus Pospanamax, que poden portar fins a 12.000 

contenidors. Ara, la via pots permetre vaixells del tipus Panamax, amb 4.000 

contenidors. 

Com a consequencia dels incendis de l’estiu, cada cop que plou a Galicia s’omplen les 

platges de cendres. 

Un bombardeig israelia (al juliol) va portar 30000 tones de petroli a la platja de Beirut 

Medio Ambiente proposa gravar el consum superior a 60 litres per persona i dia 

Dia 30. Dues avaries en un dia a Renfe de Barcelona 

PROPERES SETMANES 

Dia 3. Inauguracio de EMMA  
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20 Setembre a 6 Octubre  

 

DADES GENERALS 

Canvi climatic: www.ipcc.ch 

 

SETMANES RECENTS 

Salut demana al personal metge que es vacuni contra la grip. 

Els homes pobres moren cinc anys abans que els rics a Barcelona 

El dia 22 de setembre es el dia mundial sense cotxes. A Barcelona no se celebra, a 

canvi la setmana del 26 de setembre es dedica a la mobilitat sostenible (veure a 

www.bcn.es) 

Les dades indiquen que Barcelona esta prop de col.lapsarse no nomes en superficie 

sino tambe al Metro i als trens de rodalies. En un dia hi ha uns 600000 desplacaments!! 

Al conjunt de l’estat espanyol es preocupant la sequera! L’any hidrologic (1 d’octubre 

a 30 de setembre de 2005) s’ha tancat amb una reserva d’aigua de 20973 hm3 (39,4% 

del total). Les pluges han estat de 403,4 litres/m2 de mitjana a la Peninsula. 

Un vaixell amb bandera gibraltarenya vessa 5.000 litres de fuel a Cadiz 

Segueixen havent tifons (Hainan a la Xina) i inundacions (Vietnam) a l’est d’Asia 

La capa de gel de l’Artic es redueix al nivell mes petit conegut: Al setetembre d’aquest 

any es 20 per cent inferior a la mitjana registrada entre 1978 i 2001, el que equival a un 

area de la mida de l’estat de Texas (EEUU). 

 

PROPERES SETMANES 

De Gener a Maig a La Rabida (Huelva), curs d’Enginyeria Ambiental a la 

Universitat Internacional d’Andalusia www.unia.es 

Alguns dimarts d’octubre i novembre el professor Arcadi Oliveres fara un 

seminari d’economia basica a Horta. 

 
 
En definitiva, la qüestió és estar connectat amb la resta dels companys interessats. En 
algunes ocasions, hem rebut respostes personals d’alguns companys que volien fer 
constar alguna dada determinada o aclarint algun concepte que no quedava prou clar. 
En una o dues ocasions s’ha generat un petit debat. 
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CONCLUSIONS I FUTURS DESENVOLUPAMENTS 
 
En aquests cinc anys, hem desenvolupat un mètode de comunicació amb els membres 
del nostre departament (i altres persones interessades) que ens ha permès crear una 
petita comunitat de gent interessada (unes 80 persones). 
 
Pensem que, juntament amb vies oficials de difusió (www.upc.edu/sostenible2015 ) o 
vies més mediàtiques (programa Espai Terra a TV3) cal disposar de vies ‘diferents’ on 
els pensaments i debats flueixin de manera menys estructurada. 
 
Seria bo pensar, i ens agradaria conèixer les vostres opinions, en com podem millorar 
l’impacte de la nostra feina. 
 
Des d’aquest curs 2008/2009, el master universitari en què el departament és un dels 
impulsors ha incorporat l’assignatura Econofísica. 
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Les dades que es donen corresponen a notícies que apareixen en els medis de 
comunicació comercials i, de vegades, en altres circuits. Quan és possible, es 
contrasta la seva plausibilitat. 
 
Pels interessats en tota la sèrie històrica podeu veure la nostra web:   

 http://dfa.upc.es/websfa/mediambient/bma/  

 

 

 


