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Segundo a última enquisa de percepción social da ciencia levada a cabo pola 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en 20141, o 
interese que declara a poboación española pola ciencia e a tecnoloxía mantense 
estable nun 15% dos españois e a súa imaxe mellora substancialmente nos 
últimos dous anos. Outros datos relevantes que se extraen deste informe son que 
un 23% das persoas sitúan a ciencia e a tecnoloxía entre as catro prioridades de 
gasto público e un 53% reclama un papel máis activo nas decisións sobre 
ciencia e tecnoloxía. Namentres, este dato contrasta cun 25% dos españois que 
non están interesados na ciencia, fundamentalmente porque non a entenden. 

Neste contexto, cobra unha especial importancia a «alfabetización» da 
poboación en ciencia e tecnoloxía, entendendo alfabetizar cientificamente a 
sociedade como «poñer as bases para provocar un maior interese do público 
pola investigación e os seus logros; e así, de paso, reducir as reaccións negativas 
e pouco xustificadas que a veces provocan estes avances2». Alfabetizar para 
entender, para capacitar mellor seres humanos. Esta alfabetización prodúcese a 
través da formación científica recibida, pero tamén a través das accións de 
comunicación e divulgación científica e tecnolóxica. 

Non en van, a finalidade da comunicación e da divulgación científica 
coincide plenamente con esta misión: «estender os coñecementos para aumentar 
a cultura científica e tecnolóxica do gran público, capacitando os cidadáns para 
que poidan opinar e decidir con criterio sobre aqueles problemas de importancia 
nos que pode desembocar a investigación científica e tecnolóxica3». 

Nesta tarefa de aumentar a cultura científica e tecnolóxica da poboación, a 
Administración ten unha gran responsabilidade. Segundo a Constitución 
española, artigo 44, os poderes públicos teñen a obriga de promover e tutelar o 
acceso á cultura, á que todos os cidadáns teñen dereito, e promover a ciencia e a 
investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral. Pola súa banda, 
o Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu capítulo 1, artigo 27.19 o 
fomento da cultura e da investigación en Galicia como competencia da 
Comunidade autónoma. 

                                                      
1 Resultados dispoñibles online no seguinte enlace: http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-

mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122 
2  Tradución propia a partir do orixinal en MARTÍNEZ SÁEZ, L. A.: Comunicar la ciencia. Colección 

Innovación Práctica. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Madrid, 2006. p. 44 
3  Tradución propia a partir do orixinal en MARTÍNEZ SÁEZ, L. A.: Comunicar la ciencia. Colección 

Innovación Práctica. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Madrid, 2006. p. 93 
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Por conseguinte, neste capítulo, imos analizar as iniciativas de divulgación 
científica e tecnolóxica promovidas polos entes públicos en Galicia, tanto 
aqueles que se dedican a facer ciencia e tecnoloxía (universidades, centros 
públicos de investigación, centros tecnolóxicos públicos, etc.), como pola 
administración autonómica, que ten encomendado o fomento da investigación e 
da innovación en Galicia por lei (actual Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento 
da investigación e da innovación de Galicia4 e anterior Lei 12/1993, de 6 de 
agosto, de fomento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia). 

Nas poucas referencias que inclúe esta lei á comunicación e divulgación 
científica, contempla entre os seus fins «apoiar o desenvolvemento en Galicia 
dun contorno social e institucional favorable á investigación, tanto básica coma 
aplicada, á innovación e ás empresas innovadoras» e establece como un dos 
obxectivos do Plan galego de Investigación e Innovación «potenciar a 
percepción, por parte da sociedade, do valor da investigación e da innovación 
como motor de desenvolvemento económico e social sustentable, e da 
importancia da achega das institucións e das empresas involucradas no seu 
desenvolvemento». 

Quedan excluídas desta análise as actividades promovidas polos Museos 
Científicos Coruñeses que, malia depender da administración local da Coruña, 
son tratados no capítulo dedicado a centros interactivos de ciencia. 

Para levar a cabo esta descrición e análise das iniciativas desenvoltas en 
Galicia por institucións no eido da divulgación da ciencia e da tecnoloxía, 
comezouse por unha identificación dos axentes públicos do Sistema Galego de 
Innovación. En segundo lugar, fíxose unha revisión documental das resolucións 
de axudas públicas concedidas para financiar a realización de accións de 
comunicación e divulgación da ciencia. En concreto, ao abeiro das dúas 
convocatorias públicas de axudas dirixidas a apoiar estas iniciativas no ámbito 
autonómico e estatal: a convocatoria Diverciencia da Xunta de Galicia (2006-
2010) e a Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación (2009-actualidade) de FECYT. En terceiro lugar, 
definiuse unha ficha de recollida de datos en relación coa actividade de 
divulgación das entidades identificadas e foilles remitida por correo electrónico. 
Este cuestionario incluía dous tipos de información: por un lado, o investimento 
realizado polo centro en actividades de divulgación científica dende o ano 2000 
até a actualidade e, por outro lado, as características das actividades realizadas. 
Para aumentar a porcentaxe de éxito na recollida desta información, fixáronse 
reunións presenciais para obter os datos persoalmente. O índice de resposta a 
este cuestionario foi moi baixo, do 20%, polo que se optou por recoller a 
información de primeira man acudindo ás fontes dispoñibles: páxinas web, 
memorias de actividades, etc. 

                                                      
4  Dispoñible online na seguinte URL: 

http://gain.xunta.es/repo/docs/25afe45f57d4e244931b116464c8fa9a.pdf 
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PERCORRIDO POLA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA REALIZADA 
POLAS INSTITUCIÓNS EN GALICIA DENDE O ANO 2000 

Dende a creación da antiga Secretaría Xeral de Investigación e 
Desenvolvemento até a actual Axencia Galega de Innovación, os distintos plans 
galegos de investigación, desenvolvemento e innovación foron definindo a 
política en materia de comunicación e divulgación científica da Xunta de 
Galicia dende o ano 1999 até a actualidade. O primeiro Plan galego de 
Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico 1999-2001 (PGIDT) incluía 
entre os seus obxectivos xerais «crear a convicción social de que o adecuado 
funcionamento do Sistema Ciencia-Tecnoloxía-Empresa (SCTE) de Galicia é 
un ben necesario para lograr un benestar social sostible» e creaba un Programa 
de Sensibilización Social dentro dos Programas Xerais do Plan, cuxo obxectivo 
era garantir a subsistencia e adecuada atención do SCTE como motor do 
desenvolvemento de Galicia e reivindicaba que «a sociedade galega ten que ser 
consciente da necesidade de que exista en Galicia un SCTE plenamente 
operativo5». Neste marco, botaron a andar unha serie de iniciativas como os 
Premios Galicia Innovación Júnior (dirixidos a escolares), o Premio de 
Xornalismo Científico e a Semana Galega da Ciencia e da Tecnoloxía. Tamén 
se comezaron a realizar unhas xornadas de formación para xornalistas, aínda 
que segundo Sandra Rodríguez, responsable deste Programa, non se conseguiu a 
especialización dun grupo de profesionais dos medios de comunicación no 
tratamento destes temas, e o envío semanal dunha reportaxe aos medios de 
comunicación sobre proxectos de I+D+i financiados pola Xunta de Galicia. Para 
levar a cabo estas actuacións, o Plan contemplaba un orzamento de 18 millóns 
de pesetas (108.182€). 

O segundo Plan galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
2002-2005 incluía entre os obxectivos operativos «dar a coñecer á sociedade as 
actividades de I+D+I que se levan a cabo en Galicia, así como os seus 
resultados e os correspondentes efectos sobre o benestar social6». De novo, 
contaba entre os programas horizontais cun Programa de Sensibilización Social, 
cuxos obxectivos eran dous: concienciar o conxunto da sociedade galega sobre 
a importancia da I+D+I no desenvolvemento económico e social de Galicia e 
achegar a todos os niveis da sociedade as actividades de investigación, 
desenvolvemento e innovación tecnolóxica executadas ou promovidas en 
Galicia, as actuacións da Secretaría xeral de Investigación e Desenvolvemento e 
todas as accións que se poñan en marcha no ámbito do Plan galego de I+D+i. 
Entre as actuacións desenvolvidas no marco deste plan, déuselle continuidade ás 

                                                      
5  Dispoñible online no seguinte enlace: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990224/Anuncio4542_gl.html 
6 Dispoñible online no seguinte enderezo: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020404/Anuncio5ED2_gl.html 
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iniciadas no período anterior e, igualmente, a Xunta adoptou un papel 
dinamizador e coordinador da Semana da Ciencia, animando ás universidades e 
centros tecnolóxicos e de investigación a organizaren actividades e sufragando o 
custo delas. O orzamento destinado a este programa ascendeu ao redor de 730 
000 euros, o 1,5% do orzamento total do plan. En ambos os dous plans, o 
espírito que subxacía ao Programa de Sensibilización era a difusión e 
divulgación de casos de éxito para contribuír a normalizar a I+D+i en Galicia, 
segundo explicou Sandra Rodríguez, responsable do programa no período 2000-
2003. 

O terceiro Plan galego de I+D+i 2006-2010, máis coñecido por INCITE, 
estaba baseado, entre outras, na seguinte premisa: «é un plan que intenta 
aumentar en Galicia a conciencia social sobre a importancia que ten o 
coñecemento, a través da I+D, para xerar innovación e mellorar a 
competitividade empresarial, como base do crecemento económico e social7». 
Dentro dos cinco eixes nos que se agrupaban os obxectivos operativos do plan, 
había un consagrado á comunicación e sensibilización que perseguía 
«desenvolver unha maior cultura da innovación nos axentes do sistema 
(empresas, entidades de I+D+I, administracións públicas), así como promover a 
divulgación científica como medio de achegamento á sociedade; promover a 
comunicación e a difusión da ciencia e a tecnoloxía para que o conxunto da 
sociedade recoñeza a importancia da I+D+I; sensibilizar o conxunto da 
sociedade da importancia da ciencia e da tecnoloxía para o desenvolvemento 
económico e o benestar social de Galicia; potenciar a visualización do papel da 
muller no campo da ciencia e da tecnoloxía en Galicia; e a formación de 
xornalistas especializados en divulgación da ciencia e da tecnoloxía». Así 
mesmo, incluía un programa horizontal de Comunicación e Sensibilización 
Social e uns instrumentos para executalo: «actividades de difusión nos medios 
de comunicación e na sociedade no seu conxunto8». O orzamento para este 
período era dun 1% do total do plan, ao redor de 8 millóns de euros. 

Neste contexto, a Xunta de Galicia creou a convocatoria de axudas a accións 
de comunicación e divulgación científica Diverciencia, en réxime de 
concorrencia competitiva, que concedeu preto de 3 millóns de euros entre 2006 
e 20109. Esta convocatoria permitiu desenvolver 240 proxectos de entidades de 
distinta natureza: universidades, centros de investigación, entidades sen fins de 

                                                      
7  Texto do Plan dispoñible online no seguinte enderezo web: 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/DOCUMENTOS/investigacion/incite2006_actualizado.pdf 
8  Ibídem. 
9 En concreto, a Xunta de Galicia concedeu 2 946 331 euros para a organización de actividades de 

divulgación científica e tecnolóxica entre 2006 e 2010. No ano 2006, este apoio materializouse a través de 
convenios de colaboración coas entidades organizadoras por un importe total de 262 331 euros. A partir de 
2007, estas actividades financiáronse a través dunha convocatoria de axudas en concorrencia competitiva. A 
dotación desta convocatoria foi de 889 000 euros en 2007; 648 000 euros en 2008; 685 000 euros en 2009 e 462 
000 euros en 2010. 
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lucro, etc10. Ademais, a administración autonómica participou nesta época en 
varios proxectos europeos relacionados coa comunicación social da ciencia 
como a Noite Europea dos Investigadores 2006 ou Cidades e Comunicación da 
Ciencia (CASC nas súas siglas en inglés); impulsáronse formatos innovadores 
de divulgación da ciencia como o teatro científico ou os cafés-científicos e 
levouse a cabo unha gran xira da neurociencia por toda Galicia nos anos 2006-7, 
con motivo do centenario da concesión do Premio Nobel de Medicina a 
Santiago Ramón y Cajal, achegando esta disciplina científica a poboacións de 
mediano tamaño a través de distintos tipos de actividades (unha exposición 
interactiva, teatro, conferencias, cafés-científicos, etc.), orientados a todos os 
públicos. 

No ano 2010, convocouse por derradeira vez a convocatoria de axudas 
Diverciencia. A Xunta de Galicia deixou de coordinar a Semana da Ciencia e 
asumiu como actividade propia a feira Galiciencia, organizada polo Parque 
Tecnolóxico de Galicia e cofinanciada pola Xunta de Galicia e a Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

En ausencia deste apoio institucional dende a administración autonómica, 
moitas entidades deixaron de organizar actividades de divulgación científica. 
Outras, as que menos, recorreron a outros caladoiros: a convocatoria de axudas 
de FECYT ou á Fundación Barrié que, a través da súa división Educabarrié, se 
converteu no mecenas en Galicia das actividades de divulgación científica e 
tecnolóxica ou mesmo continuraron organizando actividades con fondos 
propios, porque estaban fondamente convencidas da necesidade de seguir 
divulgando.  

Poderíamos afirmar que, malia todas as adversidades sobrevidas nesta época 
de crise, a semente xa prendera e comezaba a xermolar. Non en van, en 2011 
reuniuse unha masa crítica suficiente de xente vencellada ao mundo da 
divulgación e a comunicación científica en Galicia para crear a Asociación 
Galega de Comunicación Científica e Tecnolóxica, moitos deles procedentes de 
entidades como universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos e 
mesmo da administracion. 

Un exemplo destas institucións que mantiveron a súa actividade en Galicia, a 
pesar de atopar máis dificultades para obter financiamento, é o Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia, que conta cunha 
Unidade de Cultura Científica de seu. Nas universidades, pola súa banda, a 
evolución da actividade de divulgación científica foi dispar, malia que a 
transmisión do coñecemento, a comunicación científica e a cultura forman parte 
da tripla misión da institución universitaria. Proxectos consolidados como o 
programa Conciencia, a actividade de grupos como Divulgare e Divulgatia 

                                                      
10  Destas 240 actividades, 63 foron apoiadas en 2006; 50 en 2007; 49 en 2008; 45 en 2009 e 33 en 2010. Se 

comparamos este dato coas 17 actividades galegas apoiadas por FECYT na última convocatoria de axudas do 
programa de cultura científica, tecnolóxica e da innovación, decatámonos de que rolda o 50% do número de 
actividades apoiadas pola convocatoria da Xunta de Galicia. 
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(UVIGO), Neurocom (UDC) ou o Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller (USC) seguiron na mesma liña de traballo habitual, mentres que outras 
actividades menos consolidadas deixaron de celebrarse. 

Asemade, a conmemoración de varias efemérides como o Ano Internacional 
da Luz en 2015, da Cristalografía en 2014, das Matemáticas do Planeta Terra e 
da Cooperación na Esfera da Auga en 2013, da Química e dos Bosques en 2011, 
etc. contribuíu a impulsar a organización de actividades ao redor destas áreas de 
coñecemento por parte de grupos e centros de investigación afíns. 

No último quinquenio, aprobouse un novo plan galego de investigación, 
innovación e crecemento, que abarca o período 2011-2015 e que se coñece 
polas siglas I2C. Este plan inclúe un eixe estratéxico vinculado coa difusión e a 
divulgación, que establece que a divulgación é fundamental para fomentar 
vocacións científicas e tecnolóxicas entre os mozos e mozas, así como para 
procurar a comunicación científica. Os obxectivos que fixa neste ámbito son: 
xerar interese pola ciencia, espertar vocacións investigadoras, facer pedagoxía 
da valorización ou proxectar boas prácticas de innovación, coa finalidade última 
de desenvolver un cambio cultural respecto da ciencia e da innovación, 
situándoas como alicerces determinantes do futuro colectivo. Non coñecemos o 
orzamento que destinou a este eixe xa que esta partida non aparece 
explicitamente no detalle ao miúdo que inclúe o plan. Neste contexto, a 
administración autonómica desenvolveu algunhas iniciativas vinculadas coa 
divulgación científica e tecnolóxica, fundamentalmente ligadas á comunicación 
de casos de éxito no ámbito da innovación (por exemplo: i.20, 20 casos de éxito 
de innovación empresarial en Galicia) e o fomento das vocacións científicas 
(apoiando iniciativas de Tecnópole como a feira Galiciencia ou as Aulas 
Tecnópole). 

Ademais, cómpre sinalar que, no ano 2011, as competencias en materia de 
investigación universitaria foron transferidas da Dirección Xeral de I+D+i 
dependente da Consellaría de Economía e Industria á Consellaría de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, quedando a divulgación científica e 
tecnolóxica coxa dunha das súas principais patas, o sistema universitario. 

Precisamente foi este departamento, a Consellaría de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria quen, a través da Rede de Bibliotecas Públicas de 
Galicia, recuperou recentemente —dende 2014— a celebración do mes da 
ciencia en galego en novembro, seguindo a estela de iniciativas como o Día da 
Ciencia en Galego promovido pola asociación Igaciencia. Con este motivo, a 
rede de bibliotecas públicas programou unha serie de actividades de divulgación 
científica nos seus centros e difundiu un manifesto a prol da ciencia en galego, 
redactado por un científico de recoñecido prestixio (Jorge Mira en 2015 e Ángel 
Carracedo en 2014). 

Por último, a nivel local, non podemos deixar de destacar o papel do 
Concello de Pontevedra que nos últimos anos vén promovendo unha serie de 
actividades de divulgación científica especialmente pensadas para os centros 
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educativos e o público infantil. Trátase da feira Pontenciencia (Feira da 
Miniciencia) e que leva xa dúas edicións celebradas co apoio da convocatoria de 
Fomento da Cultura Científica de FECYT na que participan anualmente preto 
de 500 estudantes e 700 asistentes; os obradoiros Ciencia en ruta e Olimpiadas 
do recreo; e o Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que nas últimas dúas edicións 
estivo centrado na ciencia. 

ANÁLISE DE CASOS DE ÉXITO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
INSTITUCIONAL 

Sería complexo e mesmo inxusto seleccionar de entre a multitude de actividades 
de divulgación científica realizadas dende o ámbito institucional en Galicia no s. 
XXI uns cantos casos de éxito. Por este motivo, decidimos abordar as 
experiencias levadas a cabo atendendo a distintos criterios (obxectivos, 
organización, audiencia, formatos, situación, etc.) e escollendo para cada caso 
os exemplos máis significativos, sen afán de sermos exhaustivos. 

No tocante aos obxectivos perseguidos por estas actividades, destacan 
fundamentalmente tres. O libro branco dos eventos de comunicación da ciencia 
en Europa apunta que o obxectivo máis amplamente recoñecido por este tipo de 
eventos é aumentar a sensibilización social cara á ciencia, que está explícita ou 
implicitamente recollido nas presentacións de case todos os eventos, e que os 
seguintes obxectivos en importancia son fomentar o diálogo entre ciencia e 
sociedade e alentar as carreiras científicas11. 

Este triplo obxectivo pode trasladarse ao escenario da divulgación científica 
realizada en Galicia dende o ámbito institucional. A sensibilización social cara á 
ciencia é, sen dúbida, un dos principais obxectivos. Non en van, o programa do 
Plan galego de I+D+i destinado a fomentar a divulgación da ciencia 
denominouse sucesivamente Programa de Sensibilización Social e Programa de 
Comunicación e Sensibilización Social e as unidades promovidas dende 
FECYT dentro dos organismos de investigación destinadas a coordinar e 
executar estas actividades reciben o nome de Unidades de Cultura Científica e 
da Innovación. 

Entre as actividades que perseguen explicitamente a sensibilización social 
cara á ciencia, cómpre destacar eventos como a Semana da Ciencia e da 
Tecnoloxía en Galicia, que aglutinou durante algo máis dunha década (2001-
2012) multitude de actividades de comunicación e divulgación da ciencia que se 
desenvolvían ao longo do mes de novembro por toda a xeografía galega, 
arroupadas por unha campaña de publicidade institucional nos medios de 

                                                      
11  EUSCEA (European Science Events Association): Science Communication Events. White Book. 

Goteborg, 2005. P.5 
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comunicación. Este evento promovido pola Comisión Europea e coordinado a 
nivel estatal por FECYT, comezou en Galicia da man da Xunta de Galicia 
programando unha serie de conferencias de científicos de renome a nivel estatal 
nas distintas cidades galegas, en colaboración cos xornais locais. Pouco a 
pouco, e co apoio económico da administración autonómica, que, á súa vez, 
recibía unha asignación de FECYT en concepto de coordinación do evento, 
foron sumándose á celebración desta cita anual outras entidades como 
universidades, centros tecnolóxicos, organismos de investigación e entidades 
sen fins de lucro. Malia presentar as desvantaxes de concentrar un gran número 
de actividades nun curto período de tempo, as inclemencias da meteoroloxía 
propias do outono en Galicia e ter lugar a comezos do curso escolar, entre 
outras, a Semana da Ciencia converteuse nunha cita de referencia e nunha marca 
recoñecida no ámbito da divulgación científica en Galicia. No marco deste 
evento arrincaron actividades que chegaron a consolidarse como a Semana da 
Ciencia na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas da UVIGO, por 
exemplo. Esta actividade, que leva nove edicións (2007-2015), foi seleccionada 
recentemente como finalista dos Premios Ciencia en Acción 2016, un dos 
certames máis importantes a nivel estatal no ámbito da divulgación da ciencia e 
da tecnoloxía, segundo informou o gabinete de prensa da Universidade de Vigo. 
Nestes nove anos, participaron máis de 10000 rapaces e rapazas de toda Galicia 
e na súa organización interviron arredor de cen persoas vencelladas ao centro 
(profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos) dirixidas por 
José Benito Vázquez, ex-director da escola. A actividade, que leva por título 
"Enerxía, materiais e medio ambiente", consiste nunha visita guiada ao centro 
con  obradoiros nos que estudantes de bacharelato coñecen a investigación e a 
transferencia de tecnoloxía que se está a facer no ámbito da enxeñaría. Nos 
últimos anos o abandono por parte das distintas administración das tarefas de 
coordinación e promoción fixeron que a cita fose esmorecendo. Asociacións 
como Igaciencia tomaron o relevo promovendo citas como o Día da Ciencia en 
Galego, que celebra anualmente cada 4 de novembro a ciencia na nosa lingua e 
lembra a figura de dous ou máis científicos de relevo a nivel galego e a nivel 
internacional. Con este pretexto, multitude de centros de ensino de toda Galicia 
así como as universidades súmanse a esta cita desenvolvendo actividades ao 
redor da temática e dos científicos homenaxeados. Tamén a Real Academia 
Galega de Ciencias (RAGC) comezou recentemente a celebrar o Día da Ciencia 
en Galicia, anteriormente coñecido como Día do Científico Galego, para 
lembrar a algún científico ou científica galego de recoñecido prestixio. Neste 
caso, o evento limítase a un acto institucional. 

Co obxectivo de fomentar o diálogo entre ciencia e sociedade, xurdiron nos 
últimos anos novos formatos de divulgación da ciencia que achegan os 
científicos á cidadanía e que permiten unha interacción directa coa ciencia. 
Neste senso, no ano 2006, no marco dunha macro-actividade denominada O 
mundo na túa cabeza, comezaron a celebrarse en Galicia os cafés-teatro 



LÓPEZ BEN, S.: A divulgación científica realizada dende o ámbito institucional: Panorama e análise de casos 
 

 

209 

científicos, un formato similar ao doutros países europeos como Francia, onde 
este debate se presentou xa a mediados da década dos noventa, mais no caso 
galego coa novidade da incorporación do teatro. No noso país, esta actividade 
tivo moito éxito xa que, rematada a xira de neurociencia, o grupo Neurocom da 
Universidade da Coruña continuou desenvolvendo estes faladoiros informais en 
pubs e cafeterías por toda Galicia e mesmo a nivel internacional xa que foi 
seleccionada para ser desenvolvida nos Institutos Cervantes de medio mundo. 

Estes cafés científicos, que chegaron a case todas as vilas do país, en horario 
de venres pola tarde/noite, perseguían achegar a un público non habitual das 
actividades de divulgación científica temas de actualidade e curiosidades 
científicas nun ambiente distendido, permitindo a interacción directa cos 
científicos. Esta actividade tiña ademais un valor engadido, que os científicos 
ían a onde estaba o público en lugar de que o público acudise ao encontro dos 
científicos. Cómpre destacar o esforzo dos científicos implicados, que 
percorreron toda Galicia dende o ano 2006, dedicando moito do seu tempo a 
este labor. Ademais, sumaron ao equipo a un actor para darlle un enfoque máis 
teatral ás veladas. O científico e divulgador Xurxo Mariño, no seu capítulo 
consagrado a faladoiros, cafés científicos e outras actividades, fai unha análise 
máis polo miúdo desta actividade. 

Probado o éxito deste formato, xurdiron outras actividades que facilitan 
tamén ese contacto directo co mundo científico nunha contorna lúdica como as 
Nerdnite ou as sesións de Escépticos no pub, pero que non trataremos neste 
capítulo por tratarse de iniciativas de asociacións sen ánimo de lucro. 

Por último, pero non menos importante, está o obxectivo de espertar o 
interese da xente moza pola ciencia. Neste senso, cómpre salientar o éxito da 
actividade Exper-i-ciencia da Delegación do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia. Dende 2008 teñen participado 
nela máis de 16 000 estudantes de todos os niveis educativos pre-universitarios. 
A actividade consiste na visita ao centro de ensino dun científico ou científica 
do CSIC para explicarlles o seu oficio, a través de faladoiros ou obradoiros. 
Este formato ten unha ampla bagaxe en lugares como Francia coa actividade Un 
científico en cada escola ou en Cataluña co Día da Ciencia nas Escolas. 
Manuel de León, ex-director do Instituto de Ciencias Matemáticas (centro mixto 
do CSIC e de tres universidades madrileñas) e promotor deste tipo de 
actividades na súa institución, recoñecía que «o mellor camiño para chegar á 
mocidade pasa pola escola (...) Sería un erro que o alumnado viñese ás nosas 
instalacións. Nós preferimos ir ás aulas (...)12». No caso de Exper-i-ciencia 
sorprende a gran capacidade de adaptación do persoal científico participante aos 
distintos niveis do público, que van dende alumnado de infantil até secundaria, e 
a súa alta participación xa que teñen que cubrir anualmente unha demanda moi 

                                                      
12  DE LEÓN, Manuel: «Comunicar la ciencia, una obligación de los científicos» en Luis Pablo Francescutti 

(dir.): Los públicos de la ciencia. Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 2014. p. 59 
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elevada de centros de ensino. O financiamento da actividade contou co apoio da 
Xunta de Galicia nas primeiras edicións e actualmente da Fundación Barrié de 
la Maza. Mostra do seu éxito é que outras entidades como a Asociación Galega 
de Comunicación Científica e Tecnolóxica (Divulgaccion) seguiron o exemplo 
e están a desenvolver a través dos seus asociados unha actividade moi 
semellante, Ciencia na escola. Outra actividade que persegue achegarse á xente 
moza, neste caso a través do formato audiovisual é KaleidL@bs, tamén do 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A través de oito pezas 
audiovisuais, que misturan imaxes do medio natural, imaxes de laboratorio, 
música orixinal, ilustración, títeres e fotografía, intentan explicar o labor do 
Instituto de Investigacións Mariñas en eidos como a oceanografía, a ecoloxía 
mariña, a acuicultura ou a tecnoloxía dos alimentos. Este proxecto conta co 
financiamento de FECYT e está dispoñible en Youtube 
(https://www.youtube.com/user/KaleidoLabs). 

 

 

Imaxe do programa Exper-i-ciencia 
 

Outro formato de actividade que busca fomentar as vocacións científicas son 
os campamentos científicos de verán. A nivel estatal, FECYT comezou a 
organizar en distintas universidades españolas en 2010 os Campus Científicos 
de Verán. En Galicia, o grupo Xuvenciencia integrado por profesores da 
Universidade de Santiago de Compostela en Lugo puxo en marcha en 2013 o 
seu Campus Científico Xuvenciencia. O formato da actividade é o mesmo: 
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trátase dunha estancia dunha semana de duración dirixida a estudantado de 
secundaria e bacharelato na que participan en obradoiros, charlas interactivas, 
visitas a servizos e centros de investigación e desenvolven os seus propios 
proxectos de investigación, vencellados a diversas ramas das ciencias e da 
tecnoloxía. Dende 2013 participaron nesta actividade 280 mozas e mozos das 
catro provincias galegas e de fóra de Galicia e 120 docentes e persoal técnico da 
USC e de empresas e institutos colaboradores. No financiamento desta 
actividade participaron entidades como FECYT ou a Fundación Barrié.  

Para ampliar o impacto desta actividade e poder chegar a un maior número de 
alumnado de todas as etapas do ensino secundario puxeron en marcha outras 
dúas actividades: as xornadas Xuvenciencia para profesorado e Xuvenciencia na 
aula. As xornadas dirixidas ao profesorado de ensino medio teñen como 
obxectivo amosar a investigación que se está a facer na universidade en diversas 
áreas de coñecemento e pór en marcha actividades conxuntas para fomentar o 
interese do alumnado de ensino secundario pola ciencia e a tecnoloxía, como 
explica Mercedes Novo, impulsora da iniciativa. Estas actividades 
desenvólvensen na terceira acción denominada Xuvenciencia na aula, que 
consiste na posta a disposición do profesorado dun kit educativo que conterá 
todo o material instrumental necesario para levar a cabo distintas experiencias. 

No tocante á organización das actividades de divulgación científica, 
atopámonos con actividades que están promovidas por entidades 
gobernamentais (Xunta de Galicia, deputacións, concellos...) e non-
directamente gobernamentais (universidades, organismos públicos de 
investigación,...). Cabería pensar que, en función do tamaño do organismo, hai 
unha diferenza na dedicación á coordinación e organización deste tipo de 
actividades, mais non existe esa correspondencia. Así, por exemplo, no seo da 
Xunta de Galicia, que noutra época contou cun equipo humano de entre unha e 
catro persoas vinculado ao Programa de Comunicación e Sensibilización Social, 
actualmente desapareceu e ten que subcontratar na súa totalidade o 
desenvolvemento destas actividades. As tres universidades galegas que nalgún 
momento tiveron unha Unidade de Cultura Científica apoiada por FECYT, na 
actualidade só conta con ela a Universidade da Coruña, que dedica a tempo 
parcial a un membro do seu Persoal Docente e Investigador (PDI), mentres que 
nas outras dúas universidades teñen que asumir as Oficinas de Transferencia de 
Investigación (OTRI) ou os vicerreitorados de Investigación e Comunicación 
esta coordinación. Chama a atención, por exemplo, que a Universidade de 
Santiago de Compostela, que se situou á cabeza das universidades españolas na 
última convocatoria de FECYT (2015) en canto a número de proxectos que 
conseguiron financiamento —con 7 iniciativas apoiadas—, non dispón polo 
momento dunha estrutura estable de apoio á coordinación e organización destas 
actividades. De feito, actualmente a única entidade que conta con persoal de seu 
dedicado a estas tarefas en Galicia é a Delegación do CSIC. 
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Tamén en función do tipo de organización, presenta unhas vantaxes e uns 
inconvenientes á hora de programar este tipo de eventos. Por exemplo, as 
universidades pecaban, especialmente ao comezo, de organizar actividades moi 
dirixidas aos seus públicos internos e con formatos pouco atractivos para o 
público xeral, como conferencias, mesas redondas e visitas guiadas aos seus 
centros. Porén, se este tipo de actividade como as conferencias maxistrais se 
sacan do campus universitario, se fai unha adecuada campaña de difusión e o 
conferenciante emprega unha linguaxe apta para o grande público, pode ter 
moito impacto. Isto é o que acontece co Programa Conciencia do Consorcio de 
Santiago de Compostela. Esta iniciativa, posta en marcha en 2006 e que 
continúa na actualidade, trouxo á capital de Galicia a científicos do máximo 
nivel, incluídos premios Nobel, que impartiron conferencias de carácter 
divulgativo ante auditorios abarrotados de xente. Jorge Mira, coordinador do 
programa, calcula en 15 000 persoas as asistentes ás conferencias, con todo, «o 
seu maior valor non está na conta de persoas que poidan asistir a actos puntuais, 
senón no impacto público que ten máis aló deses actos. Isto inclúe o efecto 
lobby, a xeración de contactos cos Nobel e o impacto na imaxe da cidade» 
aclara Mira. O obxectivo desta actividade, pois, máis que achegar o 
coñecemento científico a un público non experto, é «difundir entre a cidadanía a 
importancia que merece o saber científico como unha forma máis de cultura, ao 
tempo que se producen intercambios de coñecementos entre a comunidade 
científica galega e as personalidades máis sobresaíntes do ámbito científico 
internacional13». Conciencia cumpre, pois, outra importante función da 
comunicación social da ciencia que é situar a ciencia nun lugar destacado no 
escenario cultural, servindo como referente para as xeracións novas e, por que 
non, espertando a curiosidade da sociedade cara ao star system científico. Que 
unha personalidade científica ocupe unha portada dun medio de comunicación é 
tan insólito como relevante. 

 

                                                      
13  Cita recollida da presentación do Programa Conciencia na súa primeira edición, 2006, a través da 

páxina web do evento, dispoñible en: http://www.usc.es/gl/cursos/conciencia/conciencia2006.html 
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Auditorio da conferencia de Stephen Hawking no marco do Programa Conciencia 
 

Cando quen organiza é unha entidade gobernamental, o risco é que resulte 
moi vulnerable aos cambios políticos. Agora ben, a vantaxe é que conta con 
maiores posibilidades de financiamento e maior experiencia no terreo da 
comunicación da ciencia. Neste senso, a Administración pode actuar como 
entidade facilitadora, apoiando as actividades desenvoltas por outras entidades, 
ou como entidade promotora de actividades propias. En Galicia, temos unha 
ampla experiencia en ambas as dúas facetas. Por unha banda, como entidade 
facilitadora, a Xunta de Galicia financiou a través de convenios de colaboración 
primeiro e, posteriormente, a través da convocatoria de axudas Diverciencia, 
multitude de actividades de divulgación científica. Por outra banda, como 
entidade promotora, a Xunta de Galicia puxo en marcha moitos proxectos, uns 
con máis éxito ca outros, pero que prenderon unha semente que agora colleita 
moitos éxitos. Algúns destes proxectos foron as xornadas de formación en 
xornalismo científico, os Premios Galicia Innovación Júnior, a xira de 
neurociencia O mundo na túa cabeza, o obradoiro de teatro científico e a 
posterior produción e distribución da peza de teatro científico Alá no fondo hai 
sitio abondo sobre nanotecnoloxía para familias, a noite dos investigadores 
centrada na investigación mariña Mergúllate na ciencia, etc. 

Algunhas destas actividades achegaron a Galicia formatos novos como os 
cafés-teatro científicos ou o teatro científico e mesmo abriron novas liñas de 
negocio para sectores como o das artes escénicas. Outras favoreceron, entre 
outros factores, que na actualidade contemos cunha masa crítica de 
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comunicadores e divulgadores científicos, recoñecidos internacionalmente tanto 
individualmente como polas súas actividades, premiados e moi activos. Non en 
van, Galicia ten unha alta participación na convocatoria de axudas da Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), as experiencias galegas 
están recollidas nos libros de casos de éxito que publica ano tras ano FECYT e 
contamos con varias asociacións de persoas interesadas pola divulgación 
científica e tecnolóxica.  

Neste punto, gustaríanos facer unha mención especial a tres proxectos 
singulares impulsados pola Administración autonómica. En primeiro lugar, 
quero comentar o proxecto de xira de divulgación da neurociencia O mundo na 
túa cabeza. Coincidindo co Ano Ramón y Cajal en 2006, a Xunta de Galicia 
puxo en marcha este proxecto e encargou a súa execución ao Museo de Historia 
Natural da USC en colaboración con varios membros do grupo de investigación 
Neurocom da Universidade da Coruña. O seu obxectivo era achegar a 
Neurociencia á sociedade galega e máis concretamente a un público xuvenil e 
familiar dun xeito ameno e sinxelo, especialmente naqueles núcleos de 
poboación que se atopan lonxe dos centros de coñecemento (universidades, 
centros de investigación, etc.). O mundo na túa cabeza incluía un conxunto de 
actividades de divulgación científica como cafés científicos, faladoiros, 
obradoiros e teatro, artelladas ao redor de tres exposicións centrais itinerantes e 
interactivas. O proxecto percorreu inicialmente nove localidades de mediano 
tamaño, distribuídas polas catro provincias galegas, durante os meses de 
novembro e decembro de 2006 e, posteriormente, dado o éxito acadado, 
estendeuse a outras nove localidades até abril de 2007. Todas as actividades 
tiveron, en xeral, moi boa acollida e o número de persoas total que participaron 
nalgunha das actividades foi de 14 475. A valoración da actividade foi moi boa, 
un 65% cualificouna de excelente e outro 23% de boa. Desta actividade naceron 
os cafés-teatro científicos do grupo Neurocom, que tanto éxito tiveron, e 
arrincou unha liña de apoio da administración ao teatro científico. 
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Café-teatro científico en Moaña no marco da xira de neurociencia O mundo na túa cabeza 

 
Outro proxecto no que se embarcou a Xunta de Galicia, xunto con outros 

socios, en 2006 foi a celebración da Noite europea dos investigadores en 
Galicia, baixo o título Mergúllate na ciencia. Foi un dos proxectos financiados 
pola Comisión Europea en España no marco da cita anual da Noite dos 
Investigadores. O seu obxectivo era achegar a figura do persoal investigador e a 
carreira investigadora ao público xeral a través dun evento festivo e, 
secundariamente, amosar os distintos ámbitos da investigación mariña nos que 
se estaba a traballar en Galicia. A festa tivo lugar simultaneamente a noite do 22 
de setembro de 2006 en toda Europa e, en concreto en Galicia, nas localidades 
de Celeiro (Viveiro, Lugo), A Coruña e Vigo. As claves deste proxecto foron: o 
seu enfoque lúdico, a implicación do persoal investigador en todo o proceso, 
amosar habilidades «inesperadas» deste, a adaptación a todos os públicos e 
poñer os asistentes na pel do persoal investigador. Ademais da Dirección Xeral 
de I+D+i da Xunta de Galicia, participaron no proxecto o extinto Centro 
Tecnolóxico da Pesca de Celeiro (CETPEC), o Departamento de Recursos 
Mariños e Pesquerías da Universidade da Coruña, o Centro Tecnolóxico do Mar 
(CETMAR) e o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC. O evento, nas 
súas tres sedes, acolleu a máis de 2 200 visitantes e todas as actividades 
recibiron unha puntuación de máis de 7 puntos (nunha escala de 0 a 10). A 
Noite dos Investigadores conseguiu espertar expectación entre o público (a 
maioría dos asistentes acudiu motivado pola curiosidade); máis do 60% dos 
asistentes sinalaron que as actividades lles gustaran máis do esperado; outro 
60% sinalou que lles servira para coñecer mellor o mundo da investigación e 
ampliar coñecementos sobre a figura do persoal investigador; un 97% recoñeceu 
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que a experiencia valera a pena e un 94% indicou que repetiría a experiencia. 
Ademais, cómpre sinalar que a Noite dos Investigadores atraeu a un gran 
número de científicos/as que nunca participaran en actividades de divulgación e 
conseguiu animalos a participar en accións similares. 

 

 
 
Noite dos investigadores 2006 na Coruña 

 

 
 
Noite dos investigadores 2006 en Celeiro 



LÓPEZ BEN, S.: A divulgación científica realizada dende o ámbito institucional: Panorama e análise de casos 
 

 

217 

 
 
Noite dos Investigadores 2006 en Vigo 

 
Por último, en xuño de 2007, a Xunta de Galicia organizou en Santiago de 

Compostela un obradoiro de teatro científico, impartido pola compañía 
holandesa Pandemonia, experta en teatro científico e didáctica teatral, e no que 
participaron científicos e artistas co obxectivo de promover o teatro como 
ferramenta de divulgación da ciencia en Galicia. Posteriormente, a Xunta de 
Galicia contratou a produción dunha obra de teatro científico, que foi 
adxudicada á compañía de teatro Chévere, Premio Nacional de Teatro 2014, e 
que se estreou en novembro dese mesmo ano con motivo da Semana da Ciencia. 
Alá no fondo hai sitio abondo trataba de achegar a nanotecnoloxía a un público 
familiar en espazos non tradicionalmente ligados ao teatro nin á ciencia, como 
os museos, empregando un ton humorístico e lúdico. A obra representouse 
inicialmente na Coruña, Lugo, Vigo, Ourense e Santiago de Compostela, dúas 
sesións por cidade, durante os meses de novembro e decembro de 2007, aínda 
que posteriormente foi contratada por outros centros de fóra de Galicia como a 
Casa das Ciencias de Logroño, o Kutxa Espacio de Donosti, a feira Euroscience 
Open Forum (ESOF 2008) en Barcelona ou o Planetario de Pamplona. 
Ademais, repetiu con varias funcións máis na Casa das Ciencias da Coruña 
durante o Nadal de 2007. Malia que non contamos con datos de asistencia e 
satisfacción do público, foi unha experiencia novidosa e enriquecedora, 
especialmente pola conexión establecida entre científicos e artistas. 
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Representación da obra de teatro Alá no fondo hai sitio abondo na Coruña 

 
Outro aspecto relevante para ter en conta é a audiencia á que se persegue 

chegar. Dela dependerá o tipo de actividade —hai actividades que atraen a un 
público máis implicado, outras que buscan chegar a un público casual, etc.— e 
o espazo no que se desenvolverá —os emprazamentos deben encaixar cos 
costumes do público obxectivo ao que se dirixe a actividade—. 

O público ao que habitualmente se dirixen as actividades de comunicación da 
ciencia é o público escolar. Isto acontece por varias razóns: en primeiro lugar, 
porque a través dos centros de ensino resulta máis doado garantir un público 
para o evento; tamén porque un dos obxectivos principais das actividades de 
comunicación da ciencia é espertar vocacións científicas entre a xente nova; e, 
en terceiro lugar, porque é unha etapa na que o interese por este tipo de 
actividades é elevado e o público absorbe mellor os coñecementos que se 
transmiten como parte do seu proceso de aprendizaxe, gozan das actividades 
interactivas e son altamente imaxinativos. Asemade, as universidades tentan 
atraer a este público obxectivo para captalo como futuro alumnado. 

Pola contra, o colectivo dedicado á organización de eventos de comunicación 
científica coincide en apuntar que hai un público máis difícil de conquistar, 
especialmente as mulleres e a xente nova (dende os 18 anos ata que teñen 
descendencia)14. Para gañar este público están xurdindo iniciativas moi 
interesantes a nivel estatal, como Cómete el museo, organizada polo Museo 
Nacional de Ciencias Naturales do CSIC. Esta actividade, dirixida a adultos 
maiores de 18 anos, consiste nunha visita exclusiva ao museo da man dun 

                                                      
14  MORALES, Pol: «Síntesis del debate» en Luis Pablo Francescutti: Los públicos de la ciencia. Fundación 

Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 2014. p. 62 
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divulgador científico e dun educador do museo que se desenvolve en horario de 
tarde/noite, en grupos reducidos e cun ton distendido. Despois de realizar a 
visita, na que ademais se percorren zonas non públicas do museo e se explican 
curiosidades sobre as pezas máis emblemáticas, faise unha degustación de 
pinchos tematizados e unha copa de viño ou cervexa. Trátase de «promover 
unha vivencia, xogar coas emocións», explica Pilar López, responsable da 
actividade15. Este tipo de «experiencia» está comezando a introducirse en 
Galicia con actividades como as Noitepedras do Parque Arqueolóxico da Arte 
Rupestre de Campo Lameiro. Trátase dunha visita nocturna aos petróglifos do 
parque rupestre, acompañada dunha cea «prehistórica» amenizada con música 
en directo. Neste caso, os condicionamentos atmosféricos limitan o 
desenvolvemento da actividade aos meses do verán. A diferenza de Cómete el 
museo, as Noitepedras non son exclusivas para adultos, polo menos non se 
especifica na páxina web do Parque, e existen distintas variantes que inclúen: só 
visita, só música, visita e cea pero sen música, etc. Este tipo de iniciativas están 
ampliando o público obxectivo das actividades de divulgación científica e 
abrindo camiños moi interesantes e innovadores neste ámbito. Non obstante, a 
posta en marcha deste tipo de actividades implica salvar algúns obstáculos que 
non sempre é posible, como abrir o centro pola noite, conseguir que o persoal 
científico e divulgador estea en disposición de colaborar en horario nocturno e 
durante as fins de semana, etc. 

No tocante a formatos, quizais o máis eficaz sexan aqueles que implican 
interactividade. A experimentación ou hands-on science está demostrado que é 
a mellor forma de implicar o público na ciencia, pero a costa de chegar a unha 
audiencia máis reducida que outro tipo de formatos. Dispomos de numerosos 
exemplos de actividades interactivas que funcionan perfectamente. Un exemplo 
delas é o programa Todocosmos do Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller (OARMA) da USC que leva dende 2014 organizando observacións 
astronómicas, obradoiros e faladoiros en varias vilas galegas co financiamento 
de FECYT e a colaboración dos concellos e dalgunha empresa. Seguindo a 
estela dunha actividade anterior, "Astronomía itinerante", concibida para dar 
resposta ás numerosas peticións de centros de ensino de contar coa presenza do 
persoal divulgador do OARMA, arrincou en 2014 esta proposta máis ambiciosa. 
Na súa primeira edición participaron nela os concellos de Ames, Lalín, Teo, 
Rianxo, Ribadeo, Santiago e Sanxenxo ademáis da empresa Óptica Val, aos que 
se sumaron en 2015 os concellos de Noia, Ordes, Oroso, Padrón e Vedra, e xa 
en 2016, os de Allariz, Boqueixón e Vila de Cruces. 

"A filosofía de Todocosmos é clara -sinala o director do OARMA, José 
Ángel Docobo- "levar a ciencia a todas partes: aldeas, vilas, cidades, colexios, 
institutos, colectivos, centros de recuperación, centros penitenciarios, paseos 

                                                      
15  Declaración tomada da intervención de Pilar López nas III Jornadas Divulgación Innovación, en 

Zaragoza, outubro de 2015. 
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marítimos e fluviales, lugares emblemáticos, miradoiros, etc., pensando 
preferentemente en aquelas persoas que non teñen oportunidades de achegarse a 
centros oficiais a disfrutar da ciencia". Só en 2015, realizáronse 140 actuacións 
dentro deste programa e foi destacado a nivel estatal como unha práctica 
inspiradora e innovadora da cultura científica por FECYT, xunto con outras 
quince actividades.  

Por suposto, o OARMA conta cunha longa traxectoria no ámbito da 
divulgación polo menos dende hai trinta anos e a divulgación constitúe unha das 
catro patas do centro, xunto á docencia, a investigación astronómica e a sección 
meteorolóxica. Poderíamos apuntar outras tantas actividades de divulgación 
científica levadas a cabo por este ente, como as visitas guiadas e as xornadas de 
portas abertas do centro; a edición e reedición de libros de divulgación 
astronómica; o Programa de Extensión Cultural en Astronomía, que leva 19 
edicións; e, por suposto, a participación na Semana da Ciencia e na 
conmemoración do Ano Internacional da Astronomía en 2009. No entanto, 
queremos destacar o programa Todocosmos pola extensión e alcance da 
iniciativa, que implica a numerosas entidades (concellos, empresas, 
universidade) e unha variedade de actividades que propón (observacións, 
charlas, obradoiros etc.). Outro exemplo é Biodiversión, do Instituto de 
Investigacións Agrarias do CSIC, na que se desenvolven obradoiros 
relacionados coas liñas de investigación do centro dirixidos a estudantes de 
primaria. Algúns dos obradoiros que se inclúen son, entre outros, sobre a 
extracción de ADN dunha froita, o cambio climático ou o cultivo in vitro de 
especies leñosas. 

Outro formato atractivo para a rapazada son os concursos ou competicións xa 
que á xente nova lle gusta competir e máis se o premio é atractivo. Neste senso, 
certames como o D3Mobile Metrology World League (Campionato do mundo 
de modelado 3D de precisión co teu móbil), organizado pola Universidade de 
Santiago de Compostela, ou o concurso de experimentos sobre Ciencias do Mar 
Galicia e as ciencias do mar, desenvolto en 2008 e 2010 polo Centro 
Tecnolóxico do Mar (CETMAR) e dirixido a grupos de escolares, son 
ferramentas interesantes para estimular o achegamento da xente nova á ciencia e 
ás novas tecnoloxías a través dun formato competitivo. 

Na medida en que un dos principais obxectivos deste tipo de actividades é 
transmitir que a ciencia forma parte da cultura, resulta interesante tamén 
mesturar ciencia con outras representacións artísticas e humanísticas como o 
teatro, a literatura, a pintura, etc. Neste eido, atopamos abundantes exemplos. 
Dentro das experiencias de teatro científico, cómpre destacar as iniciativas 
impulsadas pola administración autonómica como a obra de teatro científico Alá 
no fondo hai sitio abondo, xa comentada anteriormente, así como o proxecto 
Actuaciencia, impulsado por Esteban Fernández, investigador do Instituto de 
Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), que levou por toda Galicia (en 65 
representacións) un faladoiro teatralizado sobre os antibióticos, tratando de 
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concienciar a poboación sobre o seu correcto uso, e a peza teatral "Que traballo 
tan curioso!" do Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia. 
Esta última obra leva dende 2012 en escea con preto dunha vintena de 
representacións até o momento no que se redactou este capítulo. Está dirixida a 
un público infantil e familiar e persegue, entre outros obxectivos: poñer en valor 
o traballo do persoal científico, dar visibilidade ás mulleres na ciencia, achegar 
a vida microbiana a un público xeral e hábitos de hixiene saudables e ofrecer 
nun formato entretido contidos científicos rigurosos, como parte da oferta de 
programación cultural e de ocio. No terreo da fotografía, do vídeo e da 
ilustración, xurdiron tamén iniciativas que tratan de mesturar ciencia e arte 
como o concurso InvestigArte, organizado polo Campus Vida da USC, a 
Fundación Barrié, o Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago (IDIS), a 
Universidade da Coruña e a compañía farmacéutica Roche. O obxectivo deste 
concurso é activar a visión artística da ciencia entre o público xuvenil, pero 
tamén entre o propio persoal investigador. Posteriormente, cos traballos 
seleccionados, organizan unha exposición itinerante. Outro exemplo que 
mistura ciencia e arte é o proxecto "Neuston. Experimento 1. Explorando a 
interface". Plantexado como un experimento transdisciplinar, nel participaron 
quince científicos do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC e quince 
artistas plásticos e literatos. A partir dunha publicación científica, estableceuse 
un diálogo entre o persoal científico e os creadores que derivou nunha 
interpretación artística dun aspecto concreto da investigación. O resultado foi 
unha exposición que se expuxo en foros como o Euroscience Opern Forum 
2008 en Barcelona ou o Museo do Mar de Galicia. Tamén o Laboratorio de 
Ecoloxía e Evolución de Plantas da Universidade de Vigo leva desenvolvendo 
dende 2010 vídeos en animación 3D e un portal con outros contidos científicos 
dentro do proxecto Divulgare, co apoio económico de múltiples entidades 
(Xunta de Galicia, FECYT, universidade, etc.). O obxectivo é achegar, grazas 
ás novas tecnoloxías, os resultados das súas investigacións no ámbito ambiental 
a un público non especializado nun formato atractivo, a través da comunicación 
gráfica e audiovisual. Por iso, no proxecto participan tanto científicos dedicados 
á investigación ambiental como artistas gráficos procedentes dos ámbitos das 
Belas Artes ou da Comunicación audiovisual. Segundo o seu director, Luis 
Navarro "a integración nun mesmo equipo de profesionais de disciplinas, a 
priori, tan dispares como as científicas e artísticas, permitiu manter un fluxo de 
traballo elevado para a reducida dimensión numérica do equipo, nunca superior 
a 10 persoas". Os seus traballos, 34 curtametraxes até o momento, que teñen 
recibido numerosos recoñecementos a nivel internacional, están dispoñibles 
baixo licenza Creative Commons en varias linguas (castelán, galego, éuscaro, 
inglés, portugués e francés). Grazas a esta variedade de idiomas, a súa difusión 
principalmente a través de plataformas online e redes sociais e o seu libre 
acceso, facilitou que a súa difusión chegase a máis de 150 países do mundo e 
que tan só a través da plataforma Vimeo de Divulgare acadasen máis de 900000 
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visionados. Ademais das curtametraxes, en Divulgare tamén elaboran unidades 
didácticas e cartelería, orientadas a estudantes de educación primaria e 
secundaria, especialmente sobre as invasións biolóxicas, os servizos 
ecosistémicos, a contaminación mariña ou a crise de polinización. 

No ámbito da literatura, temos a experiencia do concurso de relato curto 
Ciencia que conta!, impulsado polos profesores da Universidade de Vigo Pío 
Manuel González, Eduardo García, Julia Serra, Stefano Chiussi e Paulino Pérez, 
que xa vai pola súa oitava edición. Organizado polo grupo Divulgatia da 
Universidade de Vigo, xurdido a partir do Grupo de Investigación Novos 
Materiais da Universidade de Vigo co apoio da  Asociación Galega de 
Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica, a área de Normalización 
Lingüística da Universidade de Vigo e a empresa Ingenius, está dirixido a 
estudantes de primaria, secundaria, bacharelato ou FP e público xeral. Os seus 
obxectivos son: que a ciencia conte e que a ciencia sexa contada; que lle sexa 
recoñecida a importancia que ten para o desenvolvemento das sociedades pero 
que sexa tamén dada a coñecer; e que a cidadanía se achegue aos proxectos e 
estudos que a comunidade investigadora leva a cabo. Os mellores relatos curtos 
relacionados coa ciencia, ademais de recibiren un premio, publícanse. A gran 
participación así como o compromiso da comunidade escolar galega e as súas 
familias coa ciencia, valeulle unha mención de honra na edición 2016 do 
certame Ciencia en Acción. 

En relación cos lugares, gustaríanos destacar dous emprazamentos que se 
empregaron en senllas actividades e que conseguen chegar a un público non 
habitual da ciencia. En primeiro lugar, os obradoiros de ciencias mariñas que o 
Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC levou a cabo en varios mercados. 
En segundo lugar, a actividade Campus do Mar na praia. 

A primeira delas consegue achegar a un público «virxe» para o mundo da 
comunicación da ciencia, como son os amos e amas de casa, tratando temas que 
son do seu interese e teñen aplicación directa na súa vida cotiá como a 
bioseguridade dos alimentos de orixe mariña, por exemplo. A segunda 
actividade, o Campus do Mar na praia, na liña dunha actividade anterior 
organizada pola Asociación de Oceanógrafos de Galicia e o programa da Radio 
Galega Efervesciencia coñecida como Efervesciencia na praia, consistiu no 
achegamento das ciencias mariñas á cidadanía a través dun espazo divulgativo 
situado en catro praias galegas durante o verán. Este espazo incluía exposicións, 
obradoiros e actividades diversas, co obxectivo de dar a coñecer o mar e a súa 
contorna durante o tempo de ocio da xente na praia. As actividades estaban 
dirixidas a todos os públicos e durante 2011 calcularon unha asistencia de 
público total de 9000 persoas16. O feito de incluír tal variedade de actividades 
fixo posible chegar a todas as audiencias, como acontece con eventos como a 

                                                      
16  Dato extraído da memoria da actividade en 2011 dispoñible na seguinte ligazón: 

http://campusdomar.es/documentos/memoria_cdmnp.swf 
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Semana da Ciencia ou os festivais científicos. Ademais, cómpre resaltar que o 
tempo medio de permanencia do público no recinto se situou nunha media de 40 
minutos, un dato que revela o interese que conseguiu espertar a actividade entre 
o público17. Esta experiencia permitiu que a divulgación científica ocupase un 
oco na oferta de ocio estival da poboación, transmitindo ademais que a ciencia 
tamén pode ser divertida. 

CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS 

En primeiro lugar, gustaríanos subliñar que, malia que nesta época de crise 
diminuíu o apoio ás iniciativas de divulgación e comunicación social da ciencia, 
isto non supuxo a desaparición total da oferta. Grazas á elevada calidade dos 
proxectos, á experimentada masa crítica que está á súa fronte e ao esforzo, 
interese e dedicación do persoal implicado na súa execución, aqueles proxectos 
máis competitivos conseguiron sobrevivir, concorrendo con éxito a 
convocatorias estatais e europeas ou recorrendo a outras entidades de 
financiamento, como a Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Gran parte deste éxito hai que atribuírllo ao elevado nivel dos divulgadores e 
organizadores de actividades de comunicación social da ciencia cos que contan 
as nosas institucións e que teñen sido premiados en numerosos certames e 
premios e os seus proxectos expostos en múltiples congresos e foros centrados 
nesta temática. Estamos a falar de divulgadores como o físico Jorge Mira, os 
neurocientíficos Xurxo Mariño e Casto Rivadulla, a investigadora mariña e 
coordinadora da Unidade de Cultura Científica do CSIC Luísa Martínez, o 
ecólogo Luis Navarro, ou o tamén físico Pío González, entre outros moitos. 

Reiteramos aquí unha afirmación que recolle o Libro Branco dos Eventos de 
Comunicación da Ciencia en Europa de EUSCEA, coa que concordamos 
plenamente, que recoñece que «resulta complicado atopar unha actividade de 
comunicación da ciencia de éxito que non teña detrás un equipo de xente moi 
dedicado, creativo e traballador18». Por este motivo, cremos que debería apoiarse 
ao persoal que organiza estas actividades, creando equipos estables dentro das 
entidades, dotándoos dos medios necesarios e recoñecendo este labor dentro do 
seu currículo. 

Para isto existe unha estrutura, as Unidades de Cultura Científica, promovidas 
por FECYT, que coordinan dentro de cada entidade as actividades de 
comunicación e divulgación da ciencia. En Galicia, só o CSIC conta cunha 
unidade recoñecida por FECYT que dispón dunha persoa dedicada a tempo 
completo a estas tarefas e a Universidade da Coruña vén de anunciar que vai 

                                                      
17  Ibídem. 
18  EUSCEA (European Science Events Association): Science Communication Events. White Book. 

Goteborg, 2005. 
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potenciar a súa. Porén, cremos que o resto das universidades así como os 
grandes centros tecnolóxicos e de investigación deberían apostar por crear unha 
Unidade de Cultura Científica no seu seo para dar soporte aos investigadores no 
desenvolvemento destas actividades e organizar actividades propias. Unha das 
vantaxes de dotarse desta Unidade é que poden optar ao apoio económico de 
FECYT a través da súa convocatoria de axudas para o fomento da cultura 
científica, tecnolóxica e da innovación, que ofrece o cofinanciamento do seu 
programa anual de actividades en concorrencia competitiva con outras unidades 
do resto do territorio español debidamente acreditadas, pero, como 
contrapartida, esixe o compromiso da entidade de financiar unha persoa a tempo 
completo, así como cofinanciar ou buscar cofinanciamento para as actividades a 
desenvolver, porque a axuda máxima é dun 60% do orzamento total do 
proxecto. Esta estrutura daría estabilidade e continuidade ao persoal implicado 
na organización destas actividades, con independencia dos cambios políticos 
aos que están sometidas as entidades gobernamentais e o apoio económico 
externo do que dependen o resto de institucións, aproveitando así a experiencia 
e o «saber-facer» dunha edición para outra. 

Outra forma de apoiar a este persoal sería a través da formación: adestrar o 
científico para que aprenda a divulgar os seus resultados dun xeito atractivo 
para un público non especializado e especializar os comunicadores para que 
divulguen con rigor pero sen perder as claves dun bo comunicador. Neste 
ámbito, FECYT ofrece formación aos membros da Rede de Unidades de 
Cultura Científica e da Innovación (COMCIRED), da que se benefician os 
membros desas unidades. Ora ben, fóra desta Rede, debería ser a propia 
administración e as entidades dedicadas á ciencia e á tecnoloxía as encargadas 
de forneceren ou favoreceren a formación necesaria para promover a 
especialización deste persoal e, deste xeito, aumentaren a cantidade e calidade 
das actividades de comunicación social da ciencia da institución. 

A participación en foros e redes vinculados á comunicación e á divulgación 
científica son unha fonte de inspiración e de intercambio de boas prácticas con 
outras entidades de características similares e profesionais doutras rexións e 
países que permiten contrastar ideas e perfeccionar as actividades. No pasado, a 
administración autonómica e outros actores, como os Museos Científicos 
Coruñeses, teñen participado en varios proxectos europeos como CASC (Cities 
and Science Communication) e a plataforma PLACES (Platform of Local 
Authorities and Communicators Engaged in Science) que precisamente servían 
de foros de debate e redes de intercambio de experiencias neste ámbito. 

Por último, faise necesario tamén un recoñecemento deste labor no currículo 
dos científicos que colaboran neste tipo de actividades. Até agora, a 
participación nas actividades de divulgación científica penalizaba os 
investigadores que colaboraban, na medida en que deixaban de facer outras 
tarefas como xestión, docencia ou investigación que si son recoñecidas a nivel 
curricular. Non obstante, acabamos de coñecer unha boa noticia: a Conferencia 
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de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) vén de crear un grupo de 
traballo para deseñar unha proposta de recoñecemento da divulgación científica 
como mérito na carreira docente e investigadora19. De conseguir este 
recoñecemento, suporía un grande avance e un elemento motivador para o 
persoal implicado nestas tarefas. 

Outro dos atrancos que se atopan este tipo de actividades é contar co 
financiamento necesario para desenvolvelas. Neste senso, cómpre establecer 
estratexias de financiamento a longo prazo que garantan a continuidade 
daquelas actividades que funcionan e que permitan manter o persoal encargado. 
Para iso, faise necesario o compromiso das institucións promotoras das 
actividades de incluír unha partida específica nos seus orzamentos destinada á 
divulgación e, por outro lado, solicitarlle á administración competente que apoie 
a comunicación social da ciencia porque é un obxectivo prioritario dos seus 
plans e estratexias na procura dese cambio cultural respecto da ciencia e da 
innovación que as sitúe como alicerces determinantes do futuro colectivo, como 
establece o actual Plan galego de Investigación, Innovación e Competitividade 
(I2C). 

Outro aspecto clave do éxito destas actividades é a estreita colaboración coa 
comunidade científica. Ese é o motivo polo que se promoven eventos como a 
Noite dos Investigadores, a nivel europeo, para achegar a figura do científico ao 
público xeral e transmitir que os profesionais que traballan neste eido son xente 
normal e próxima. Non abonda con subcontratar unha empresa que se dedica a 
organizar actividades culturais e de ocio, senón que é imprescindible o encontro 
do público co científico. Isto pode facerse de moitas formas, contando cun 
comité asesor formado por científicos, participando activamente o persoal 
investigador no desenvolvemento da actividade, etc.  

No tocante a formatos, emprazamentos, audiencias, etc. as nosas entidades 
están a desenvolver proxectos moi interesantes que non teñen nada que envexar 
aos que se están promovendo noutros puntos de España e mesmo a nivel 
internacional. Porén, non están suficientemente recoñecidos internamente, 
dentro das súas institucións e a nivel galego. A súa implicación neste tipo de 
proxectos pivota demasiado no voluntarismo e isto é insostible a longo prazo. 
Por iso, para seguir mantendo o nivel da divulgación científica institucional e 
seguir innovando neste ámbito, cómpre un compromiso decidido de todas as 
partes: da administración, apoiando a divulgación da cultura científica e 
tecnolóxica; das entidades organizadoras, fornecendo as condicións necesarias 
para que proliferen no seu seo estas iniciativas; da comunidade científica, dando 
un paso máis na transmisión do coñecemento cara á sociedade e do público, 
apoiando estas actividades a través da súa asistencia e participación. 
 

                                                      
19  Información extraída da páxina web da Asociación Española de Comunicación Científica (AECC). 

Dispoñible no seguinte enlace: http://www.aecomunicacioncientifica.org/universidades-espanolas-y-
divulgacion/ 




