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Fes recerca científica amb el teu smartphone!
Dafne Jácome Sanz

T

inguis deu anys o noranta: si tens curiositat per l’estat de les aigües i un

smartphone o tablet amb connexió a internet estàs més que preparat per fer d’ecòleg. No cal
que tinguis coneixements específics previs, ni experiència en recollir mostres, només ganes de
gaudir de la natura i curiositat.
Les noves tecnologies estan revolucionant tots els estaments i nivells de la societat. I la
Universitat, nucli actiu i prolífic en la generació i transmissió de coneixements, no n’ha quedat
al marge. Els membres del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, com el
catedràtic Narcís Prat, amb la col·laboració de recerCaixa, l’Oficina de Ciència Ciutadana
bcnlab, el desenvolupament de l’equip Fusta i el finançament de la Fundació per a la Ciència i
la Tecnologia (FECYT), han desenvolupat una aplicació per a dispositius de nova generació.
Tant pot ser utilitzat per un profà en la matèria com per un expert, doncs la recollida de dades
és rigorosa i alhora senzilla, és més, es podria dir que substitueix perfectament a la recollida
manual de dades sobre paper, i alhora permet ampliar al moment la informació amb fotos i
explicacions complementaries per a que no quedi ni la menor ombra de dubte. És a dir, qui ho
desitgi podrà col·laborar en l’estudi i conservació del patrimoni natural de la península Ibèrica.
Pots descarregar-te de manera gratuïta l’aplicació Riu.net, tant per a sistemes Android com
Iphone, i així doncs, a partir d’ara, dedicant quinze minuts de les teves sortides a la natura,
viuràs una experiència virtual diferent i alhora col·laboraràs amb la recollida de dades i
posterior creació de mapes de l’estat ecològic dels sistemes hidrogràfics.
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L’Ecologia al palmell de la teva mà: una manera diferent de fer ciència
amb el teu smartphone.
Les ciències ciutadanes
Aquesta denominació, de recent origen, inclou projectes d’ampli espectre. Un projecte que
busca la participació ciutadana per a la recerca científica per mitjà d’observacions i
experiments col·lectius. Les dades són obertes amb codi lliure, sense cap cost pel participant,
amb l’única aspiració de servir a un bé comú per tal de suplir unes necessitats.
Hom podria parlar d’una nova manera de fer recerca: més oberta i accessible a tots els públics.
Una iniciativa precedida per altres moviments com els cursos online massius oberts o MOOC
(acrònim de l’anglès Massive Online Open Courses). En aquest segle, eminentment tecnològic,
internet i les noves vies de comunicació globals, possibiliten i faciliten l’aprenentatge, l’accés a
la informació i la possibilitat de compartir dades sense fronteres de manera immediata i
gratuïta. Una nova manera d’aprendre i participar.

La importància del lloc i les persones amb qui comences a fer recerca.
Abans de detallar què es Riu.net, es convenient conèixer el perquè i el com d’una iniciativa
així. Perquè es dona en un lloc determinat, el Departament d’Ecologia de la facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona, el primer d’Espanya, fundat per un dels científics
espanyols més important de la segona meitat del segle XX, el Dr. Ramón Margalef.
En Ramón Margalef i López (1919-2004) va ser una figura capdavantera de l’Ecologia al nostre
país. Va publicar vora 650 treballs (entre articles, llibres, capítols de llibre o actes de
congressos) i va dirigir unes quaranta tesis doctorals. Va proposar la teoria de la informació als
sistemes naturals. Els seus estudis van contribuir al coneixement de la estructura espaitemporal dels ecosistemes així com a la relació entre diversitat, estabilitat i connectivitat, la
successió ecològica i l’evolució. Precisament el Dr. Prat va redactar una petita crònica de la
feina de Margalef (http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/view/44).
El Departament d'Ecologia va ser fundat l’any 1967, quatre anys després de que en Margalef
assentés la primera càtedra d'Ecologia de l’Estat Espanyol. Des d’ençà, el Departament s’ha
dedicat a totes les branques de l’Ecologia, però principalment a l’estudi dels sistemes aquàtics
continentals i marins. Actualment consta de 25 professors. En el desè aniversari de la mort del
professor Margalef, es creà una web recopilant dades sobre la seva vida i obra, per tal d’evitar
que caigui en l’oblit el seu llegat. Un els deixebles de Margalef és el professor Narcís Prat, qui
va ser doctorand seu entre els anys 1972 i 1978. Des del 1981 és professor del Departament
d’Ecologia de la UB, i cinc anys més tard, en va esdevenir catedràtic. Actualment es
l’investigador principal del grup de recerca F.E.M que ha treballat sobretot en l’ecologia de les
aigües epicontinentals, el que es coneix com a Limnologia.
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La Limnologia
El mot limnologia prové del Grec λίμνη (limne) “llac” i λόγος (logos) “estudi”. És doncs, una
branca de l’Ecologia encarregada de l’estudi i comprensió dels sistemes aquàtics continentals,
és a dir, de les masses d’aigua com llacs, llacunes, rius, basses, estuaris i aiguamolls. També
estudia les interaccions entre els organismes aquàtics i el seu entorn.
A més a més també considera les interaccions amb les conques de drenatge i l’atmosfera. És
una disciplina que integra i estudia les relacions funcionals de creixement, adaptació, cicle de
nutrients i productivitat biològica amb les especies que allà habiten.

Històricament, Europa era capdavantera en estudis limnològics en comparació amb els Estats
Units d’Amèrica. Va ser d’ençà de la Segona Guerra Mundial, que Amèrica va despuntar en el
nombre d’investigadors, d’estudis i de publicacions. El cas d’Espanya va ser peculiar, doncs en
comparació amb els altres països europeus, va trigar molt de temps en consolidar-se.
Margalef va ser hereu dels grans limnòlegs americans com Stephen Alfred Forbes (1844-1930)
que va estudiar els llacs i les seves relacions funcionals, descrivint-los com a un microcosmos
en permanent equilibri dinàmic, The lake as a Microcosm, 1887) Tot i que altres limnòlegs
americans com Chancey Juday (1871-1944) o Edward A. Birge (1851 - 1950), foren els pioners,
l’ecòleg que mas influenciar a Margalef va ser sens dubte G. Evelyn Hutchinson (1903 - 1991)
de qui Margalef deia que ell no li arribava a la sola de les sabates.
A Europa es considera al científic suïs François-Alphonse Forel (1841 –1912) el pare de la
Limnologia moderna, però van ser, Einar Naumann (1891-1974) qui va centrar els seus estudis
en els llacs oligotròfics, i August Thienemann (1882-1960) que estudià els llacs mesotròfics i
eutròfics de la Europa Central, els que la varen fer florir, a tots dos Margalef els hi tenia un
gran respecte i el van influenciar molt en les idees sobre l’eix oligotròfia–eutròfia que en
Margalef va desenvolupar.
A Espanya abans de Margalef la Limnologia pràcticament no existia tot i alguns treballs pioners
de Celso Arévalo Carretero (1885-1944) o la del seu discípul Luis Pardo (1897-1958). Es pot dir
que Margalef va desenvolupar la disciplina i els seus alumnes l’ha han consolidat. Avui en dia
Espanya és una de les nacions capdavanteres en Limnologia, a nivell mundial, amb centenars
d’investigadors que publiquen en les revistes més importants.
El professor Prat va fundar (i en va ser el seu president durant 12 anys) l’Asociación Española
de Limnología (que avui es Ibérica) que té una revista pròpia, Limnetica, a on Margalef hi va
col·laborar. Un dels seus últims articles de Limnologia es va publicar a Limnetica amb un títol
ben suggerent, “Cabos sueltos”.
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L’aplicació Riu.net: cronologia d’una iniciativa
El Departament d’Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
El grup Freshwater Ecology and Management, a partit d’ara F.E.M, estan especialitzats en
temes d’ecologia dels ecosistemes aquàtics continentals i en la seva correcta gestió i
conservació. També estudien els efectes dels focs forestals en els rius Mediterranis,
paleolimnologia entre d’altres. Són hereus directes de la feina que va fer Margalef en els
embassaments espanyols i en els rius.
El grup es va constituir a l’any 1978 a arrel dels primers estudis que el Dr Narcís Prat va
realitzar en els rius d’Andorra. Però no va ser fins vint-i-set anys més tard, que el grup adoptés
el nom actual, consolidant-se amb l’anterior nom del grup ECOBILL (ECOlogia del Besós I del
LLobregat). En aquest mateix any 2005, el grup d’investigació va ser reconegut per la
Generalitat de Catalunya.
Actualment, tot i ser un grup petit, és molt actiu tant a nivell local com provincial, nacional e
internacional. Per exemple, dues de les línies d’investigació principals son l’estudi de la
biodiversitat i l’ús de macroinvertebrats aquàtics com a indicadors de l’estat ecològic.

Figura: El grup de recerca F.E.M. al Juny de 2015. El Prof. Narcís Prat és el sisè començant per l’esquerra i la
professora Maria Rieradevall, la setena.

Fins i tot el grup va establir un sistema propi de mesura i caracterització de la contaminació
dels rius per mitjà d’indicadors biològics: l’ECOSTRIMED, aplicat als rius de la província de
Barcelona des de fa vint anys de manera continuada en més de 30 punts de mostreig. El
sistema d’indicadors es va desenvolupar a partir dels primers estudis realitzats al Besòs i el
Llobregat fa 35 anys (projecte ECOBILL).
El protocol actual s’ha enriquit amb l’experiència del grup, Ara te el nom de Protocol F.E.M. i es
pot trobar a :
http://www.ub.edu/fem/index.php/protocols
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Des de l’any 2005 bona part del coneixement originat i de les tècniques emprades a Catalunya
s’han adaptat al continent Sud-americà per rius situat a la zona Alatoandina (més de 2500
m.s.n.m.). Diversos projectes d’investigació versats en l’ecologia i la gestió dels rius de la
serralada dels Andes (Chile, Perú, Equador i Colombia) han servit per elaborar els materials
propis per aquests ecosistemes i que els podeu trobar a la pàgina web:
http://www.ub.edu/riosandes/.
El professor Prat ben aviat va buscar la manera de traslladar el seu coneixement a materials i
idees que fossin útils per als ciutadans, principalment perquè augmentés la seva consciència
de com estàvem canviat els nostres rius per la contaminació que hi estem introduint. Els
primers materials que va publicar es situen dins d’un Joc de Rol de la Diputació de Barcelona
que tracta dels problemes del riu. Per aquesta ocasió a part d’unes fitxes dels organismes
indicadors, va publicar (juntament amb els seus primers alumnes) un petit llibret que es diu “El
riu pam a pam”. Des de 1979 col·labora amb la Diputació per la qual encara avui realitza
estudis de rius de la província de Barcelona amb dades discontinues entre 1979 i 1994 i amb
sèries continues des de 1995 fins ara. Aquests estudis han servit de base per a la realització de
l’app Riu.net.
Tota la informació del grup F.E.M. es troba disponible a la seva pàgina web (www.ub.edu/fem)
i el grup manté un perfil a facebook i a twitter. Abans de Riu.net el grup havia ja creat
materials en paper, CD’s i altres suports per explicar la seva feina. La vocació del grup ha estat
sempre de fer de divulgadors de la seva feina, especialment de la necessitat de mesurar la
contaminació dels rius amb indicadors biològics. La Dra. Rieradevall per exemple va ser la
creadora dels materials que fan servir els grups de voluntaris del Projecte Rius ara, ja en fa
quinze anys.
Per altra banda, el Professor Prat es habitual en programes de ràdio i televisió així com en la
premsa parlant de la gestió de l’aigua i fou el principal impulsor d’una sèrie de treballs que van
ajudar a frenar el Plan Hidrológico Nacional de l’any 2000 que pretenia transvasar l’Ebre cap al
sud i cap el nord. A més, és membre fundador de la Fundación Nueva Culura del Agua que
precisament fa es de pont entre els ciutadans i els científics per tal d’elaborar materials per a la
defensa d’una nova manera de gestionar l’aigua: La Nova Cultura de l’Aigua.

Una iniciativa pionera
A partir de tots els treballs realitzats, el grup liderat pel
Professor Prat ha creat una aplicació per a mòbils i tabletes
anomenada RIU.net.
El projecte s’integra dins de l’Oficina de Ciència Ciutadana,
una iniciativa impulsada per la Direcció de Creativitat i
Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
Diferents grups de recerca col·laboren per tal de aconseguir la
participació ciutadana en la investigació científica.
Des del 14 de Novembre del 2014 l’aplicació esta disponible
per a ser descarregada de manera gratuïta a Internet. El seu
objectiu és apropar els ciutadans al riu i fer-los partícips de la
recerca sobre els mateixos, proporcionant dades als científics
que d’aquesta manera poden tenir una visió encara més
amplia del seu tema d’estudi.
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L’aplicació Riu.net: com funciona
És una aplicació molt intuïtiva i amb molta informació ben disposada. S’ajuda amb diverses
fotografies per tal de facilitar la recollida de dades. Veiem els passos a seguir:

1- Geoposicionar-se: ho fa el telèfon mòbil automàticament. És important localitzar el riu
a estudiar.
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Com a informació complementària abans de començar podem llegir els apartats
“mesures de seguretat” i “material imprescindible” que necessitarem:
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2- Escollir la tipologia del riu: perquè no tots els rius son iguals. En l’aplicació cada tipus
ve acompanyat d’una fotografia i unes descripcions. S’ha d’escollir la més semblant al
riu en el que ens trobem.
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3- Fer el test de la Qualitat Hidromorfològica del riu i de l’ecosistema: depèn de set punts,
tots explicats i descrits en l’aplicació. Per exemple, escollim “rius d’alta muntanya”
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C- Tipus de paisatge adjacent a la zona de ribera: no transformat, transformat, molt
transformat, humanitzat.
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D- La zona de ribera està plena de deixalles?: sense, present però no abundant,
abundant.

E- Modificació del canal fluvial per part de l’home: no modificat, zona de ribera
modificada per terrasses, riu parcialment canalitzat, riu canalitzat.
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F- Quants tipus de substrat dur hi ha al riu: blocs, pedres, còdols, graves, sorres i llims.

G- Zones amb diferents profunditats i velocitats de l’aigua: ràpid i somer, ràpid i
profund, lent i somer, lent i profund.
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H- Presència d’altres tipus de substrats: algues, arrels submergides, presses vegetals,
fullaraca, molses, troncs i branques. Seleccionem els que siguin:

Arribats a aquest punt, confirmem. Per a més informació, cliquem l’icona de la lletra i
que hi ha al marge superior dret:
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4- Fer el test de Qualitat Biològica: es determina amb els organismes macroinvertebrats
que viuen en el riu. Com es coneix el seu grau de tolerància a la contaminació, es
poden utilitzar com a indicadors. La identificació es veu guiada i facilitada per les
fotografies i les explicacions de l’app.
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Per exemple, suposem que hem trobat set espècies diferents. El que veuríem és:

5- Obtenir resultats de l’Estat Ecològic: amb els valors de la Qualitat Hidromorfològica i la
Qualitat Biològica, s’obté “l’Estat Ecològic”. És una mesura de l’estat de salut dels
ecosistemes aquàtics, representada segons una escala de color:
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6- Fer una foto i indicar l’usuari o identificador: per tal d’elaborar un mapa de resultats.

7- Enviar els resultats: cal clicar el botó “Enviar Dades”. Així els experts podran validar e
incorporar les dades a un mapa.

.
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PARLEM AMB ...

Especialitzat en limnologia, especialment en: Estudi dels quironómids (Diptera),
Ecologia de rius, Bioindicadors de qualitat de les aigües, Estat ecològic de les
aigües continentals, Ecologia dels efectes dels focs als rius mediterranis. Ecologia
rius andins. Des del 2004 ha estat assessor de l'Agència Catalana de l'Aigua en
temes de Nova Cultura de l'Aigua. Ha participado activament en la definició del
model de gestió de l'aigua de Catalunya. Dins d'aquest marc ha participat en
l'elaboració dels protocols d'avaluació de qualitat ecològica dels rius usant
macroinvertebrats i a l'exercici d'intercalibratge europeu sobre indicadors de
qualitat de macroinvertebrats. Impulsor i membre fundador de la Fundación
Nueva Cultura del Agua. Actualment és president de la Xarxa Catalana per una
Nova Cultura de l'Aigua.

Primera part: entrevista de caire
personal. Coneixent a la persona.

DJ: Per què Limnologia? Va ser difícil la tria?

Dafne Jácome: El poeta txec Rainer Maria
Rilke va escriure “La veritable pàtria de
l'home es la infància”. És una estadi de la
nostra vida d’importància cabdal doncs es
quan assentem els fonaments del nostre jo
adult. Una descoberta del món i un
aprenentatge sense dogmes, prejudicis i
condicionants de cap tipus. No és
d’estranyar doncs, que guardem uns dels
records més valuosos de la nostra existència.
Té algun record d’infantesa que pogués ser
un indici, un origen de la seva vocació per la
biologia?

NP: Me la vaig trobar, durant el darrer curs
Biologia. Aquell curs havia treballat en una
empresa. Desprès d’anar a fer milícies
universitàries a l’estiu, l’empresa al
Setembre em va dir que no em necessitava
(em van fer fora per protestar per
l’acomiadament d’un company). Vaig anar
a la Facultat a veure els amics i un em va
dir que hi havia una plaça per fer la tesi
sobre el bentos dels embassaments. En
Margalef ja em coneixia per la meva
col·laboració en l’estudi del llac de
Banyoles i em va oferir el lloc. Així va
començar la meva tesi i la meva carrera de
limnòleg.

Narcís Prat: Fins als 11 anys vaig viure en
un poble petit amb contacte amb la natura.
El meu avi tenia un hort i tot sovint anàvem
a la vinya, per arribar-hi havíem de creuar
el riu. Alguns dies el meu pare anava a
pescar al riu, els peixos que pescava me’ls
donava i jo els tenia en un tancat i jugava
amb ells. Tot i que al principi els havíem
portat a casa per menjar-los, davant de les
protestes de ma mare (els peixos de riu
tenen moltes espines i costen de netejar) la
final els tornàvem a l’aigua

DJ: Hi ha un llibre en especial que li deixes
empremta?
NP: Pel que fa a la meva feina inicial, un
llibre que es diu: The benthos of lakes, de
Ralph O. Brinkhurst. On vaig aprendre
molta Ecologia va ser en el llibre de
Margalef del mateix títol de l’any 1974.
Entre els llibres que fan el pont entre la
ciència i el públic en general els de Jared
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com el que a mi m’agradava estudiar, els
rius, s’anaven contaminant els anys setanta
i vuitanta. En aquest cas ja no era solament
divulgació, sinó activisme. Ben aviat vaig
aprendre que el que diuen els científics
poques vegades interessa (a menys que et
prometin que inventaran un tractament
que curi alguna malaltia d’aquí a 10 anys) i
que l’única manera que tenim per fer-nos
sentir es trobar l’altaveu dels ciutadans
que es mobilitzen per la mateixa causa.

Diamond y els de S.J. Gould m’agraden
molt.
DJ: Té a alguna persona com a referent?
NP: Al professor Margalef, es clar, però
també a investigadors de Toulouse que em
van ajudar molt els primers anys de la
meva carrera. El professor N. Hynes que va
escriure el primer llibre sobre rius també
fou un referent per a mi.
DJ: El químic escocès Alexander King deia
“Sabem més però no som més savis”. Les
cites són talment una síntesi sàvia del
pensament i coneixement. Té alguna de
predilecte?

Segona part: entrevista sobre
investigació i recerca. Coneixent al
científic.

NP: El meu problema es que no recordo les
cites que m’han agradat i que acabo de
llegir de la mateixa manera que soc incapaç
de recordar-me dels acudits que m’han fet
riure. Suposo que hi ha altres coses que
m’interessen més i el meu cervell no reté
frases fetes.

DJ: Sembla ser que estar un temps fora,
abans era un complement curricular que et
diferenciava, però cada cop esdevé un
requeriment indispensable per donar valor
afegit al currículum. De la seva experiència,
què en ressaltaria?
NP: Al meu temps lo de l’estada a
l’estranger no era tan rellevant. Però sortir
a fora sempre va molt bé, obre els ulls i
dona noves idees. Ara és una obligació,
però si no ho fos seguirà sent molt
interessant de fer-ho. A mi anar a Toulose
a conèixer gent que treballava amb els
mateixos organismes que jo em va facilitar
la meva feina (els hi vaig fotocopiar totes
les separates en un temps que era difícil
obtenir.-les). El meu primer congrés a
l’estranger també em va obrir els ulls
(entre altres coses vaig copsar que el
francès que jo dominava prou bé no em
serviria de gaire en l’escena internacional).

DJ: Com es desprèn de la lectura d’alguns
dels seus articles i del bloc personal
(http://www.narcisprat.eu/) es desprèn que
es
una
persona
amb
inquietuds
divulgadores. Ens podria fer cinc cèntims
dels seus inicis i del perquè d’engegar una
iniciativa personal com és un blog de
divulgació científica?
NP: Bé, el bloc el tinc una mica abandonat,
però la meva vocació de fer divulgació
científica ve sobretot de la primera vegada
que em van donar la oportunitat de
treballar en per un “Joc de Rol” (El riu pam
a pam) que tractava de grups de ciutadans
que proposen fer coses amb l’aigua d’un
riu. Jo vaig dissenyar el sistema amb el qual
el riu anava variant la seva qualitat en
funció de les propostes dels ciutadans. Era
l’any 1980. L’altre detonant va ser veure

DJ: Hi ha alguna pregunta que mai li hagin
fet com a científic que li agradés contestar?
NP: Me n’han fet moltes sobretot en la
interfase entre ciència i divulgació o
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activisme, no estic segur que me n’hagin
quedat moltes per contestar. En tot cas
potser la que m’agradaria contestar és
perquè amb medis més migrats al nostre
país hi ha grups que fan ciència a molt alt
nivell, que només te una explicació, que els
científics d’aquí dediquen moltes més
hores a treballar per poder saltar els
obstacles administratius i de tota mena
que un es troba en la seva recerca.

DJ: Quins paràmetres són prioritaris alhora
d’establir una línia d’investigació? Quins
valors hauria de reunir qualsevol científic?
NP: Un científic ha tenir sobretot curiositat
i mirar sempre endavant, les preguntes que
ens fem sovint generen més preguntes i
així sempre estàs pensant, aquesta era la
filosofia bàsica de Margalef que ens ha
encomanat a molts dels seus alumnes. La
línia d’investigació em va venir donada per
el tema de tesi proposat per Margalef i a
mi ja em va agradar i no l’he abandonada
mai. Potser no és un tema de punta en la
recerca actual però si que requereix molt
d’esforç i de posar-hi hores a la feina si que
en sé.

DJ: Creu que els joves científics han de
rebre ajuda per tal de poder assistir a
Congressos? Què en destacaria d’aquests
events?
NP: Els congressos són sempre positius
quan hi presentes una comunicació i pots
discutir els resultats i convé que els
científics joves hi vagin un cop a l’any si pot
ser.. Als estudiants del nostre grup sempre
els hem enviat a congressos i els hi hem
pagat la inscripció i el viatge i a vegades
l’hotel (pel menjar ja s’espavilen). Moltes
vegades han fet algun contacte que
desprès els hi ha estat molt útil.

DJ: En àmbits més prosaics, d’on
aconsegueix el Departament d’Ecologia els
fons i recursos per a la investigació?
Actualment hi ha ajudes, incentius estatals
i/o europeus per a la recerca?
NP: El Departament com a tal no té una
política de recerca determinada, depèn del
que fan els seus grups de recerca que són
els que s’espavilen a trobar diners. Has
d’estar tot el dia pensant a veure d’on
trauràs els diners per l’any vinent i llevat de
moments de sort que sembla que el
projecte t’ha buscat a tu, et costa molt (i
cada vegada més) tenir nous projectes. Si
abans el % de rebuig de projectes era baix,
ara és molt alt i has de tenir la moral alta
per no desanimar-te. L’equip de treball és
molt important i jo tinc la sort de que la
gent que ha treballat i treballa amb mi a
part de ser més o menys bons, han estat
gairebé sempre uns bons col·laboradors i
fins i tot amics.

DJ: De quina manera ha canviat la manera de
fer ciència a casa nostra? Quin seria
l’aspecte més remarcable?
NP: Lo més important és que encara és una
activitat vocacional. Abans no érem
conscients de que desprès de la tesi es
podia acabar la nostra feina a la
Universitat, als anys vuitanta sobretot es
van obrir moltes finestres i va ser una fase
d’expansió de la ciència. Ara és més
complicat, hi ha gent que fa la tesi ja
pensant amb quina feina tindrà o no tindrà
desprès i potser això fa que a vegades no
gaudeixen de la tesi com jo vaig fer. Gaudir
fent ciència és el més important per sentirte satisfet, encara que això no es garantia
de res.

DJ: De quina manera s’han fet notar les
retallades en Educació a el Departament?
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NP: El Departament d’Ecologia no te
pressupost de recerca, només de docència
i és tant baix que la veritat és un miracle
que encara traiem els alumnes al camp per
fer pràctiques.

DJ: Durant els seus anys de treball, ha
acumulat experiència tant en l’àmbit
acadèmic com el privat d’empresa. Què en
ressaltaria de cada un?
NP: L’àmbit acadèmic et dona una llibertat
que és el bé més preuat que pots tenir. Jo
quan feia de portaveu dels estudis conra el
PHN o quan parlo de la gestió de l’aigua tinc
una llibertat que els meus alumnes que
treballen a una empresa o a la pròpia
administració no tenen. A l’empresa moltes
vegades no es tracta de fer preguntes sinó
oferir solucions i això també es bo ja que així
has de concretar més que en l’activitat
acadèmica.

DJ: Creu que la societat en general i el
públic no entès en particular té un
concepte
fidedigne
del
treball
desenvolupat per la Universitat? Com es
podria canviar això?
NP: La imatge de la Universitat va molt
lligada a com es presenta per part dels
medis de comunicació. Hi ha Universitats
que sempre surten com a bones i sembla
que allí tot es faci bé, com la Pompeu Fabra
que deu tenir un bon sistema de
comunicació. La UB tot i que és la primera
d’Espanya en recerca sempre sembla que
no faci les coses bé. Els professors som uns
catedràtics que ja no treballem, hi ha una
gran endogàmia etc... Potser perquè la
majoria de periodistes son de la UAB , es
pensen que només existeix aquesta
Universitat. En moltes entrevistes he hagut
de rectificar als periodistes que moltes
vegades en fan professor de la UAB.

DJ: Perquè la gestió de l’aigua és cada cop
més important? Quin és el marc actual
nacional?
NP: La gestió de l’aigua és cada dia més
complexa i s’ha passat de l’aigua com a
recurs (per abastament o regadiu) a l’aigua
com actiu ambiental per al propi home i
per la resta d’organismes que hi viuen. La
diferència entre l’aigua i els altres recursos
renovables o no renovables, és que dins de
l’aigua hi viuen organismes. Ara no es
poden fer plans de gestió sense tenir en
compte, per exemple, els cabals
ambientals (mal dits ecològics). Això obre
una perspectiva al gestor a la que no hi
estava acostumat. A nivell nacional o
regional el marc actual és el de la Directiva
Marc de l’Aigua que ha canviat totalment
la manera de gestionar-la (en teoria).

DJ: Hi ha un traspàs del coneixement generat
a la universitat cap al benestar de la
societat?
NP: En general si, sobretot pel tema
biomèdic. El que falta és una millor
connexió entre empresa i Universitat i això
es deu sobretot a que les empreses no
inverteixen en recerca. De vegades quan es
fan projectes mixtes les empreses no
posen diners sinó material, gent o algun
aparell. Es tendeix a dir que la culpa es dels
universitaris que pasturen per la Ub sense
pensar en la societat, però la major part
del temps són les empreses que enlloc
d’interessar-se pel que fas i oferir-te
diners, te’n demanen.

DJ: En aquest 2015, s’han complert els
objectius ambientals sobre la gestió de
l’aigua que marcà la Unió Europea? Quin
seria el balanç?
NP: Els objectius no s’han complert. A
Catalunya encara hi ha aproximadament la
meitat de les 284 masses d’aigua que es
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els que formen els equips de govern no
semblen ser conscients d’això.

troben en una qualitat inferior a la Bona. El
balanç es agredolç, els nous plans de gestió
són més complerts però al final acaben
essent molt similars als anteriors sobretot
en les conques a on hi ha un consum
agrícola important (com el Segre). Les
autoritats regional continuen fent nous
regadius i gastant molta aigua. Com que els
avisos i sancions arriben a Madrid, els
departaments d’Agricultura dels governs
regionals pensen que ja s’espavilaran els de
Madrid a contestar les preguntes. A
Catalunya el tenir Medi natural dins
d’Agricultura ha fet que la política
ambiental sigui molt deficient.

DJ: Un cop la iniciativa va prendre cos, com
va ser la cerca d’ajuts? Qui es va encarregar
de posar-se en contacte amb els diferents
participants?
NP: Com he dit abans la Marga ens va
informar i nosaltres vàrem demanar
finançament a la FECyT (Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnologia) i
gràcies a aquests diners l’hem pogut
realitzar (i gràcies al munt d’hores que hi
hem invertit nosaltres).
DJ: Actualment en que està treballant?

DJ: Com s’ha adaptat la UB en general i el
Departament d’Ecologia en particular a les
noves tecnologies? La presència ha internet
mitjançant xarxes socials a càrrec de qui
està?

NP: En temes de recerca en un projecte
LIFE sobre rius temporals (Projecte
TRIVERS), en un projecte sobre llacs de
muntanya i en diversos articles que ens
permetin fer visible el nostre treball a sud
América. En divulgació tenim un projecte
Recercaixa amb la gent de la Oficina de
Ciència Ciutadana i hem demanat fa poc un
projecte per millorar encara més el Riu.net.

NP: El Departament d’Ecologia no te
l’estructura administrativa necessària per
tenir ni tant sols una pàgina web potable.
No hi ha diners per res. A les noves
tecnologies ens adaptem cada grup de
recerca com podem. Com que les
necessitats de cada grup són molt diferents
es difícil fer una política comuna entre tots.

Tercera part: reflexions i suggeriments.
DJ: Ramon Margalef promovia la lectura
entre els estudiants. Cito textualment “Jo
voldria que es llegís més, que hi hagués
millors biblioteques i que els estudiants
adquirissin més facilitat en el maneig d’altres
llengües”.
Proposaria
algun
altre
suggeriment per als joves biòlegs?

DJ: Com va sorgir la idea de fer una aplicació
per a recavar dades de caràcter limnològic?
NP: Ha esta un procés natural anar passant
del paper en blanc i negre a una app. Una
persona important que ens va ajudar molt
va ser la Marga Becerra de la UBDivulga
que ens va animar a fer-ho i ajudar a
demanar un finançament específic per fer
l’aplicació. La Marga és un dels molts
exemples de persones de gran valia de les
quals la Universitat no te cura. El gran actiu
de la UB són les milers de becaris,
professor joves i molts dels seus professors
que treballen per afició. Dissortadament

NP: Que a més de llegir sobretot fessin cas
d’un altre consell del Dr. Margalef. Que de
tant en quant s’oblidin del ordinador i se’n
vagin al camp i que piquin el cap contra un
tronc d’un arbre i que experimentin que
allò es un arbre i no el model en el que
treballen. En el nostre cas anar al riu i
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energia, etc...). Col·lectivament si pots
implica’t en alguna lluita ecologista que
pugui tenir un cert resultat, no hi ha res
més frustrant que participar en lluites que
mai aconsegueixen res. I so no et ve de
gust sempre pots col·laborar amb alguna
ONG que tingui projectes de sostenibilitat
en els molts països on la corrupció mana.

aixecar una pedra per veure els organismes
que hi ha és el millor que podem fer per
seguir mantenint les ganes de treballar.
DJ: I per acabar, podria proposar una reflexió
ecològica per a tots els lectors de B-on?
NP: La reflexió ecològica es molt simple,
gaudeix de la naturalesa tot el que pugis, i
si et sap greu els canvis que nosaltres li
produïm actua. Personalment intenta ser el
més sostenible que pugis (gasta menys

DJ: Moltes gràcies pel seu temps, ha estat
un plaer!
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