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La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), 
nascuda el 1986, divulga la recerca i la innovació entre la societat 
per fomentar la cultura científica i les vocacions cientificotècniques 
entre els joves. L’FCRi facilita la comunicació entre la societat, 
el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per 
incrementar l'interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. 

La nostra entitat actua com un ens expert per a cobrir la bretxa 
comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement 
i la societat, centrant-se particularment en els joves. L’FCRi té tres 
eixos d’activitat: Ciència i Aula, Ciència i Societat i l’Observatori. 

Mitjançant l’eix Ciència i Aula, l’FCRi treballa amb les 
administracions i diverses institucions per sistematitzar la 
presència de la ciència a l’escola i augmentar les vocacions en 
l’àmbit STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), tot 
donant suport i actualització als docents per a la introducció del 
mètode científic a les escoles.

L’eix Ciència i Societat genera i transmet, en col·laboració amb 
d’altres agents públics i privats, idees, missatges, iniciatives i 
propostes d’alt impacte per a incrementar l’interès per la ciència, la 
recerca i la innovació com a factors clau per al desenvolupament, 
el progrés i el benestar social a Catalunya, tot incidint entre els 
joves i les empreses. L’Observatori d’Anàlisi i Prospectiva de l’FCRi, 
per la seva banda, monitoritza i estudia l’actualitat i les tendències 
de futur en recerca, educació i emprenedoria científica.

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Presentació
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Em plau presentar-vos en aquesta publicació les 23 matèries de 
recerca resultants del projecte europeu CIMULACT en el qual 
participa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
juntament amb entitats d’altres 30 països europeus.

En línia amb l’estratègia de la Comissió Europea per a la recerca 
al programa Horizon 2020, CIMULACT (Citizen and Multi-Actor 
Consultation on Horizon 2020) té com a objectiu impulsar una 
recerca basada en les visions de les persones i en temes i àrees 
científiques d’importància real per a la vida diària dels ciutadans. 

Les 23 matèries i recomanacions de recerca són el fruit de la 
interacció entre ciutadans, experts i els socis del projecte al 
llarg de dos anys, 2015 i 2016, a 31 països europeus, on es van 
organitzar una sèrie de tallers ciutadans nacionals que van 
donar lloc a diferents visions de futur. En posteriors trobades, 
i amb la col·laboració dels experts, de les entitats sòcies del 
projecte i una enquesta en línia, es van acabar definint uns 
escenaris de recerca prioritaris i els 23 suggeriments concrets 
finals, que formen un acurat retrat robot d’allò que és avui una 
visió social europea de la ciència.

Els resultats s’ha plasmat en un informe de prop de 400 pàgines 
que s’ha enviat a la Comissió Europea i que ara us presentem 
resumit i en la nostra llengua.

Rafael Marín
Director general
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Presentació
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METODOLOGIA 
– COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ?

PRIMERA FASE
DE 179 VISIONS CIUTADANES A 48 ESBORRANYS D’ESCENARIS 
DE PROGRAMES DE RECERCA

Entre octubre de 2015 i febrer de 2016, els 30 països europeus 
que conformen el consorci del projecte CIMULACT, van organitzar 
consultes ciutadanes2 nacionals sobre visions de ciència al futur. A 
cada taller un grup aproximat de 40 persones, amb un perfil variat 
per reflectir al màxim la realitat demogràfica local (gènere, edat, 
professions, nivell educatiu, etc.), van generar 6 visions3 sobre un 
futur desitjable tot seguint una metodologia comuna i dissenyada a 
l’efecte. En total, més de 1.000 ciutadans europeus van participar-hi.

El mes de març de 2016, les 179 visions4 totals van ser examinades 
a un taller de síntesi a París per experts externs i pels membres del 
consorci. En aquest procés es van identificar 29 necessitats socials 
que incloïen les citacions textuals dels ciutadans (totes prèviament 
traduïdes a l’anglès).

El més d’abril de 2016, en un taller de dos dies a Milà (Itàlia) es 
van desenvolupar 48 esborranys de programes de recerca5 que 
abordaven les esmentades necessitats socials. Hi van participar 
30 ciutadans que van assistir a les consultes nacionals de visions, 
30 experts en les àrees identificades de les necessitats socials i 35 
membres del consorci de CIMULACT. 

Aquests 48 esborranys de programes de recerca5 incloïen un 
títol, aspiració, indicacions/suggeriments per abordar la recerca, 
qüestions de recerca i situació actual del tema en qüestió des de la 
perspectiva dels experts i dels ciutadans.

2Podeu trobar més informació sobre l’esdeveniment a http://www.cimulact.eu/the-first-consultation-phase-national-citizen-vision-workshops-ncvs/ 
3Podeu trobar l’informe sobre la consulta catalana a http://www.cimulact.eu/wp-content/uploads/2016/03/Spain.pdf (en català i anglès)
4Vegeu el document http://www.cimulact.eu/wp-content/uploads/2016/06/D1.3final.pdf 
5Vegeu el document http://www.cimulact.eu/wp-content/uploads/2017/03/CIMULACT-D2.1_final.pdf

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Metodologia
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Imatges de la consulta ciutadana de visions a Catalunya. Gener de 2016

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Metodologia
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SEGONA FASE
OPTIMITZANT I AVALUANT ELS ESCENARIS DE PROGRAMES 
DE RECERCA

Entre juny i octubre de 2016 van tenir lloc dues activitats paral·leles 
per enriquir i avaluar els programes de recerca proposats:

• Enquesta en línia europea.6 Ciutadans i experts van ser convidats 
a comentar les propostes i avaluar la seva rellevància, tot donant 
arguments a favor i suggerint qüestions de recerca addicionals. En 
total van participar-hi prop de 3.500 persones.

• Tallers presencials.7 Organitzats a 30 països per comentar i enriquir 
8 dels escenaris proposats. La tria es va fer de manera que cada 
programa de recerca va ser tractat com a mínim en un país. Cada 
país va utilitzar diferents mètodes. A Catalunya van participar-hi 
estudiants de secundària majors de 15 anys.

Els resultats d’ambdues activitats es van revisar i van ser integrats 
pels membres del consorci durant una trobada a París el mes de 
novembre. El document obtingut incloïa 48 suggeriments de temes 
de recerca, cada un amb informació sobre els principals aspectes 
del repte, àmbit i impacte esperat. Aquest document formava la base 
del treball durant el darrer pas, la conferència-taller paneuropea.

CONFERÈNCIA-TALLER PANEUROPEA

L’1 i 2 de desembre de 2016 es van reunir a Brussel·les un grup de 75 
persones, integrat per oficials de programa de la Comissió Europea, 
experts i socis de CIMULACT, per transformar els 48 escenaris de 
programes de recerca en matèries de recerca.

El procés va consistir en un diàleg creatiu interactiu en grups petits 
on els participants van debatre, introduir esmenes, fer modificacions 
i desenvolupar -si calia- els esborranys presentats per elaborar el 
text final que reflectís els desitjos, expectatives i preocupacions dels 
ciutadans europeus. 

Aquest document és el que us presentem tot seguit i consta d’un 
total de 23 matèries/temes de recerca.8

6Podeu trobar més informació i l’informe respectiu a http://www.cimulact.eu/online-consultation/ 
7Podeu trobar més informació i l’informe respectiu a http://www.cimulact.eu/face-to-face-national-workshops/
8Podeu trobar l’informe complet a http://www.cimulact.eu/wp-content/uploads/2017/03/CIMULACT-Deliverable-2.2-2017_low_res.pdf

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Metodologia
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Exemple de necessitat social

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
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Grans Reptes

23 matèries 
de recerca

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

23 matéries de recerca
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A les següents pàgines documentem els resultats finals del 
projecte CIMULACT, fruit del procés descrit anteriorment.
Els 23 temes estan classificats d’acord amb els set “Grans 
Reptes” d’Horitzó 2020:   

1. Salut, canvi demogràfic i benestar

2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenible, 
recerca marina i marítima i d’aigües continentals, i 
bioeconomia

3. Energia segura, neta i eficient

4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat

5. Acció climàtica, medi ambient, eficiència dels recursos i 
matèries primeres 

6. Europa en un món canviant: societats inclusives, 
innovadores i reflectives

7. Societats segures: protegir la llibertat i seguretat 
d’Europa i dels seus ciutadans 

En alguns casos les matèries de recerca proposades fan 
referència a dos o més dels “Grans Reptes”. Respecte al “Gran 
Repte 7”, cap de les matèries tractades es poden considerar 
explícitament relacionades entre elles, encara que alguns 
aspectes sí que podrien estar interconnectats. És per aquesta 
raó que no hi figuren.

Així mateix, els temes segueixen l’estructura de les convocatòries 
(calls) típiques de la Comissió Europea. Hi destaquen el repte per a 
tractar, l’àmbit amb les àrees clau i l’impacte esperat.

—
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

23 matéries de recerca
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Gran Repte 1

Salut, 
canvi demogràfic 
i benestar

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar
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REPTE

Actualment, la incertesa va augmentant a causa d’un entorn de vida i laboral que canvia 
ràpidament, i presenciem un desplaçament dels riscos i les responsabilitats des de 
l’Estat i l’empresari cap a als individus (vulnerables). Els itineraris vitals, professionals 
i educatius actuals no responen a la necessitat d’adquirir habilitats i coneixements 
nous per assolir una vida plena. Els ciutadans necessiten habilitats tècniques, socials i 
individuals i una mentalitat emprenedora per continuar mantenint-se competitius en el 
mercat laboral i per poder adaptar-se a un entorn canviant. Han de ser capaços de fer 
eleccions individuals per fer front a la cerca de carreres flexibles i adaptables al llarg de 
la vida. No hi ha prou coneixement psicològic sobre les barreres al canvi en els itineraris 
vitals, professionals i educatius ni sobre com tractar eficaçment amb la incertesa. Les 
responsabilitats de l’Estat, de les empreses, dels individus i d’altres actors es troben en 
procés de dissolució i es fan necessaris mecanismes nous per afrontar aquests reptes.

ABAST 

La recerca hauria de proveir els fonaments per a la configuració d’experiments amb 
models nous per fer front als entorns canviants. 

La recerca es podria centrar en un o més dels aspectes clau següents:

• Una comprensió millor de la situació actual, especialment de conseqüències com 
ara la resignació, la depressió, la polarització i la inclusió i exclusió socials.

• Una comprensió millor del mercat de treball i dels canvis que pot presentar en el 
futur mitjançant teories i enfocaments predictius.

• Pràctiques i eines noves que permeten facultar les persones a fer bones eleccions 
i per orientar-se a si mateixes per tal de trobar-se millor preparades per als 
possibles canvis futurs (sociologia, teoria de l’educació, psicologia).

• Exploració dels possibles papers que poden jugar les comunitats per permetre 
itineraris vitals, professionals i educatius alternatius.

Ciutadans de totes les edats haurien d’implicar-s’hi, no només en la fase d’investigació, 
sinó també en la d’implementació. Cal parar especial atenció a les disparitats entre 
generacions diferents.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL

MATÈRIA 1
ESTIC CAPACITAT PER LIDERAR ELS MEUS CANVIS
TEMA DE RECERCA
ESTIC CAPACITAT PER LIDERAR ELS MEUS CANVIS
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
4. TRANSPORT INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I INTEGRAT
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar
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 IMPACTE ESTIMAT

• Disponibilitat de mitjans per a facultar els individus a harmonitzar les 
eleccions de vida en un món canviant.

• Una millor educació personalitzada.

• Un mercat laboral més flexible amb l’individu al centre.

• Desenvolupament de possibles models per a introduir itineraris vitals, 
professionals i educatius alternatius, amb la implicació de diferents 
actors i una responsabilitat compartida (per exemple: comunitats, ONG, 
organitzacions de la societat civil, empreses, etc.).

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,68/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Suècia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[UK] Visió 2
Aprenentatge autònom comunitari per al segle XXI
«Hi ha llibertat d’elecció de fer servir o no l’aprenentatge permanent [...] l’educació 
no es basa en l’edat ni depèn dels resultats. Les qualificacions són opcionals. 
L’accés a aquests recursos és il·limitat al llarg de la vida d’una persona (...). Tothom 
té el dret de ser educat d’una manera que el permeti assolir tot el seu potencial.»

[HU] Visió 5
L’educació en el món d’un treball en transformació
«L’aprenentatge permanent ha estat acceptat com un valor important.»

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar
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Cal garantir que tenim solucions orientades al procés d'adaptació de la generació més gran a 
un entorn ràpidament canviant. Sovint fem la presumpció que si eduquem les generacions joves 
per posseir les habilitats necessàries per fer front a un entorn ràpidament canviant, mantindran 
aquestes habilitats tota la vida. Cal tenir solucions per a la generació més gran d'avui, de 
manera que no només intentem que no quedin excloses de la vida normal i de la societat, sinó 
que també preparem i augmentem les nostres eines per a possibles situacions futures. Les 
solucions que proporcionin aquestes generacions també seran útils per a les altres.

El món canvia ràpidament com a conseqüència de la globalització, del desenvolupament 
de noves tecnologies, etc. Això fa necessari mecanismes nous perquè les persones puguin 
afrontar aquests reptes. El canvi en els riscos i les responsabilitats per als individus pot agreujar 
aquest problema i les estructures actuals (estat, empreses, famílies, etc.) no asseguren que els 
ciutadans estiguin preparats per afrontar els nous reptes. Pot ser útil considerar les comunitats 
com una manera de reconèixer i d’atendre les necessitats dels individus, per tal que no quedin 
enrere. Aquest enfocament no és innovador en el sentit que la comunitat (i la construcció de 
la comunitat), és un dels punts centrals de la UE/CE, però encara és innovador, en l'àrea del 
desenvolupament personal, emfasitzar més no tant els reptes individuals o econòmics, com el 
suport a les comunitats.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES SOBRE 
EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar
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REPTE

Hi ha un buit de consciència a nivell local sobre els assoliments de la recerca i la 
innovació a nivell europeu. 

De fet, realment existeixen investigacions i innovacions que tenen lloc al sistema sanitari, 
però que no són fàcilment accessibles per als proveïdors de serveis locals, per als 
ciutadans i per a altres parts interessades rellevants. Això pot ser degut a la complexitat 
inherent del sistema, però també a la manca de divulgació i d’explotació. 

Per tant, cal dur a terme una explotació real amb gran detall i crear consciència local, a 
través d'accions locals, dels resultats de la recerca.

ABAST 

Cal concebre una acció de divulgació i de suport per difondre i explotar els resultats 
de la recerca al sistema sanitari a nivell nacional i local. Això pot implicar treballar amb 
entitats locals i organitzacions de base (organitzacions, associacions, comunitats, punts 
de contacte nacionals i empreses) per implicar persones i grups d'interès en la discussió, 
l'adopció i l'adaptació dels assoliments de la recerca i la innovació en curs.

Les entitats de finançament locals poden facilitar la implementació contínua dels 
resultats de la recerca.

Cal identificar les bones pràctiques a nivell local.

L'acció necessita identificar i, a continuació, analitzar les entitats locals que poden 
encarregar-se d'aquestes activitats d'explotació i divulgació, per tal d'entendre’n les 
responsabilitats i capacitats.

També cal investigar els factors contextuals i d’infraestructura per comprendre com 
influeixen en aquesta explotació.

IMPACTE ESTIMAT

• Una explotació millor de la recerca i la innovació al nivell local.

• Una disponibilitat més alta de serveis i de solucions per als ciutadans

• Una consciència major dels progressos i els assoliments de la ciència. 

• Una comprensió millor del paper dels programes de recerca i innovació de la UE.

• Una millora en el paper que juguen els punts de contacte nacionals.

Aquest tema de recerca es va plantejar a la conferència paneuropea, prenent com a base 
uns altres temes de recerca. No hi ha informació sobre valoració en línia o priorització.

SALUT HOLÍSTICA

MATÈRIA 2
DIVULGACIÓ I EXPLOTACIÓ CONTÍNUA DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ AL SISTEMA SANITARI
TEMA DE RECERCA
DIVULGACIÓ I EXPLOTACIÓ CONTÍNUA DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ AL SISTEMA SANITARI
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar
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LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[PL] Visió 1 
Família saludable, societat saludable (la flor de la vida)
«La nostra visió fa referència a una atenció sanitària eficaç i innovadora, que és la 
base d’una família i una societat saludables.»

[BG] Visió 6 
Evolució en l’atenció sanitària
«...Una atenció sanitària avançada [...] i una minimització en la difusió de malalties.»

[CY] Visió 3
Drets humans
«[...] igualar l’accés a aspectes que donem per segurs, com ara la salut, l’educació 
i la jubilació.»

[FI] Visió 2
Seguiment predictiu de la salut
«L’autoritat d’una persona sobre si mateixa, així com el seu benestar augmenten i 
tots tenen igual accés als serveis de salut.»

[EL] Visió 6
Cinc pilars del desenvolupament humà
«Salut: accés a instal·lacions sanitàries amb cobertura mèdica independentment 
del nivell de renda.»

[CY] Visió 2
Una societat justa orientada als drets humans
«Una societat que proporciona igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans de 
la UE, i que garanteix accés directe als sistemes de salut i d’educació.»

[BG] Visió 6
Evolució en l'atenció sanitària
«L'atenció sanitària és gratuïta i generalment accessible.»

[UK] Visió 6
Empoderament ciutadà
«Les persones se senten capacitades per tenir cura de la seva salut i del seu 
benestar. Els nivells més alts de salut/atenció/educació/recursos disponibles 
són a l’abast de tothom.»

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 26
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Actualment, gairebé tothom rep un tractament "estàndard" per a un símptoma específic i no un 
de personalitzat, mentre que les noves tecnologies permeten fer realitat una atenció sanitària 
per a tothom que sigui més igualitària, de més qualitat i més personalitzada. A més, la salut 
electrònica (e-health) pot proporcionar documentació mèdica digitalitzada i fornir polítiques 
comunes que superen el problema de les dades fragmentades que dificulta els vincles 
entre països/sectors/sistemes. Això pot facilitar diagnòstics més ràpids, i unes teràpies més 
eficaces, alhora que s’estalvien recursos. Tot això, però, ha d'anar acompanyat d'una redefinició 
de responsabilitats i deures de tot el personal mèdic per tal d’evitar malentesos i confusions, 
alhora que s’augmenta la capacitat dels metges d'humanitzar la relació amb el pacient i la 
manera com es comparteix la informació. Finalment, això pot generar un enfocament més 
holístic de l'atenció sanitària, sempre que es consideren els símptomes dels pacients en el 
context de les condicions generals de salut i es redueixin els tractaments que se centren 
només en els símptomes. Això hauria d'ajudar a construir la confiança entre pacients i metges.

ABAST 

La recerca hauria d'explorar les condicions per als serveis basats en l'evidència, personalitzats 
i humanocèntrics adreçats a la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la 
rehabilitació. Caldria desenvolupar mètodes i tecnologies fiables per a l’elaboració de perfils 
de vida dels usuaris, per tal d'aconseguir serveis de salut holístics personalitzats basats en 
dades. Amb aquest objectiu, es poden combinar grans quantitats de dades proporcionades 
per sistemes miniaturitzats, respectuosos amb el medi ambient (portàtils o distribuïts) amb 
dades ja existents que provenen d'altres fonts (per exemple, EHR7, dades d'assegurances).

Això ha d'anar acompanyat d'una recerca sobre programes de capacitació tant per a metges 
com per a ciutadans, amb els objectius següents:

• Que els metges complementin el currículum, d’una banda, amb psicologia social (per 
exemple, formació en empatia); i, de l’altra, amb alfabetisme digital i mineria de dades.

• Que els ciutadans tinguin formació en alfabetisme digital i sanitari.

La recerca, en definitiva, hauria d’explorar formes de crear dades relacionades amb la salut a 
partir de fonts diverses i amb destinacions interoperables, així com investigar noves tècniques 
de procés de dades, anàlisi personalitzat i notificació.

IMPACTE ESTIMAT

• Ús efectiu de dades per a una sanitat personalitzada.
• Capacitació de les persones per a tenir cura de si mateixes.
• Contribució a un tractament comprensiu dels pacients, i no només per a la resolució 
• d’un problema puntual o agut.
• Una satisfacció més gran entre els pacients i el personal sanitari.
• Nous indicadors d’eficàcia econòmica i financera.
• Reducció en l’atenció primària a llarg termini.
• Conscienciació de la salut personal gràcies a les dades.
• Una relació més humana entre el metge i el pacient.

SALUT HOLÍSTICA

MATÈRIA 3
ATENCIÓ SANITÀRIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA
TEMA DE RECERCA
ATENCIÓ SANITÀRIA BASADA EN L’EVIDÈNCIA
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
6. TRANSPORT INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I INTEGRAT
7. SOCIETATS SEGURES: PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT D’EUROPA I LA SEVA CIUTADANIA

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 27
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,1/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Eslovàquia, Estònia, Irlanda

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«El sistema de seguretat social fa servir rellotges intel·ligents tant per a monitoritzar l’estat de 
salut com per ajudar els individus a tenir cura de si mateixos.»

[CZ] Visió 3
Ciutadans lliures al món segur de les dades
«Ús efectiu de les dades en la salut personal.»

[DK] Visió 1
 Salut mental i f ísica
«... saludable en conjunt: tant pel que fa a l’estil de vida com a la salut mental i f ísica.»

[RO] Visió 1 
Siguem humans mitjançant la tecnologia
«Una tecnologia avançada per a la salut i l’educació.»

[HU] Visió 3 
Instantànies: fragments d’una conversa en un centre comunitari
«Prevenció d’epidèmies: higiene, estil de vida, promoure la conscienciació, i no només 
mitjançant la vacunació.»

[UK] Visió 6 
Empoderament ciutadà
«Les persones se senten capacitades per tenir cura de la seva salut i del seu benestar. Els 
nivells més alts de salut/atenció/educació/recursos disponibles són a l’abast de tothom.»

[MT] Visió 3 
L’educació que condueix a una forma de vida nova
«Amb l’educació s’assoleixen estils de vida més sans.»

[IT] Visió 6
La tecnologia al servei de la persona
«Un accés més senzill a les tecnologies avançades, amb interf ícies més intuïtives i funcionals.»

[EE] Visió 6
 La vida a la teva edat
«La gent pot viure fins als cent anys sense problemes perquè se’ls ensenya des de petits com 
prendre les decisions correctes respecte de la seva salut.»

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 28
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Els ciutadans de la UE no reben els mateixos estàndards de salut. Hi ha grans diferències als 
països de la UE pel que fa a:

1. Equitat: accés als serveis de salut, disponibilitat de medicaments i intervencions no 
farmacèutiques, accés a rehabilitació i infermeria.

2. La consciència de la salut: promoció de la salut i la vida sana per prevenir malalties, locus 
de control, com la gent es pot ajudar a si mateixa, estratègies de salut pública, mètodes 
d'atenció a la salut mental, accés al coneixement i educació de professionals de la salut, 
etc.

3. Enfocament holístic: com són les coses a les diferents cultures i circumstàncies, i com 
aconseguir una atenció sanitària veritablement centrada en el pacient.

Trobar solucions a aquest repte pot prioritzar l’humanitarisme per sobre dels diners, però 
també pot minimitzar l'impacte econòmic negatiu d’una la mala salut. A més, aquestes 
solucions podrien crear millor vincles entre els nivells europeu i local, i afegir valor als 
enfocaments de l'assistència sanitària local, tot complint amb els estàndards europeus.

ABAST 

La recerca hauria de definir l'estat de la qüestió pel que fa al sistema sanitari als diferents 
països europeus per tal de promoure una distribució equitativa de recursos i coneixements 
amb una dimensió paneuropea. L'acció podria permetre:

1. Establir els indicadors per dur a terme una anàlisi comparativa de les bones i males 
pràctiques als diferents països d'Europa pel que fa al sistema sanitari, els models 
de finançament, els incentius i el sistema d'educació/formació. Això pot conduir a la 
distribució de dades i de coneixement d’accés obert i amb pautes acordades per tots 
els grups d'interès per tal de crear una xarxa europea de salut, així com per harmonitzar 
l'atenció mèdica.

2. Comprendre i desenvolupar el coneixement local sobre l'assistència sanitària pel que fa a: 

• enfocaments i medicines locals que són complementaris a l'enfocament estàndard 
europeu; 

• la situació i les circumstàncies específiques del pacient, per tal d’establir enfocaments 
més holístics i centrats en la persona. 

Això es pot reflectir en els cursos d'educació per a ciutadans i professionals sanitaris per 
promoure la consciència de la salut.

MATÈRIA 4
ACCÉS A SERVEIS I RECURSOS SANITARIS IGUALITARIS I HOLÍSTICS PER A TOTS ELS CIUTADANS
TEMA DE RECERCA
ACCÉS A SERVEIS I RECURSOS SANITARIS IGUALITARIS I HOLÍSTICS PER A TOTS ELS CIUTADANS
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 29
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

IMPACTE ESTIMAT

• Responsabilitat social a nivell local per arribar a una comunitat global que 
s'ocupa de totes les persones i les seves necessitats a diferents edats.

• Proporcionar coneixement sobre l'efectivitat d'un enfocament holístic.

• Més enfocaments basats en la humanitat i menys “el de sempre".

• Minimitzar l'impacte econòmic negatiu de la mala salut.

• Millors vincles entre el nivell europeu i el local.

• Valor afegit als enfocaments sanitaris locals.

• Accés a una assistència sanitària de qualitat a tot Europa.

• Atenció sanitària entesa com un servei, no com a negoci.

• Reducció de les malalties causades per hàbits dolents/no saludables 
gràcies a l'augment en l’educació i la conscienciació en salut.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,11 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Espanya, Àustria, Irlanda, Malta.

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 30
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[BG] Visió 6 
Evolució en l’atenció sanitària
«...Una atenció sanitària avançada [...] i una minimització en la difusió de malalties.»

[CY] Visió 3 
Drets humans
«[...] igualar l’accés a aspectes que donem per segurs, com ara la salut, l’educació i la jubilació.»

[EL] Visió 6 
Cinc pilars del desenvolupament humà
«Salut: accés a instal·lacions sanitàries amb cobertura mèdica independentment del nivell de 
renda.»

[CY] Visió 2 
Una societat justa orientada als drets humans
«Una societat que proporciona igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans de la UE.»

[BG] Visió 6 
Evolució en l'atenció sanitària
«L'atenció sanitària és gratuïta i generalment accessible.»

[UK] Visió 6
 Empoderament ciutadà
«Les persones se senten capacitades per tenir cura de la seva salut i del seu benestar. Els 
nivells més alts de salut/atenció/educació/recursos disponibles són a l’abast de tothom.»

[DK] Visió 1
Salut mental i f ísica
«...saludable en conjunt: tant pel que fa a l’estil de vida com a la salut mental i f ísica.»

[HU] Visió 3
Instantànies: fragments d’una conversa en un centre comunitari
«Prevenció d’epidèmies: higiene, estil de vida, promoció de la conscienciació, i no només 
mitjançant la vacunació.»

[MT] Visió 3
L’educació que condueix a una forma de vida nova
«Amb l’educació s’assoleixen estils de vida més sans.»

[EE] Visió 6 
La vida a la teva edat
«La gent pot viure fins als cent anys sense problemes perquè se’ls ensenya des de petits com 
prendre les decisions correctes respecte de la seva salut.»

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 31
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

1. Els ciutadans insisteixen en les seves visions sobre la igualtat d'accés a serveis i 
recursos sanitaris holístics. Desitgen una millora contínua del sistema al qual accedeixen.

Pel que fa a les polítiques, s'hauria de posar en marxa una avaluació comparativa de 
sistemes i pràctiques sanitaris a tot Europa, en particular sobre l’accessibilitat real per als 
ciutadans (incloent-hi preus de medicaments), les proves i els indicadors sobre la seva 
eficàcia i les innovacions (quins resultats de recerca i innovació s'hi estan implementant).

2. Les investigacions de salut fins ara només es dirigeixen a metges i pacients. Els actors 
locals (ajuntaments, associacions i ciutadans...) no són presents en la investigació 
sanitària. Hi ha diferències entre un ciutadà i un pacient. Com podem recuperar aquestes 
perspectives que han estat generalment deixades de banda?

3. L'accés a la vida sana és fruit de l'educació. La política recomanable és començar 
des de l'escola primària amb programes d'educació que tractin la vida sana (en sentit 
ampli), la prevenció i la cura d’un mateix, juntament amb l'alfabetització digital sobre 
temes científics. La vida sana és essencial per a la prevenció. Els ciutadans han de ser 
conscients del que significa la vida saludable i quins són els factors que la influeixen 
(alimentació, condicions laborals, vida social...). Els programes d'educació es basarien 
en evidències sobre l'efectivitat de pràctiques saludables. La formació continuaria 
al nivell secundari i superior. La recomanació no és nova per se, però hi ha una manca 
d'implementació real als diferents països europeus. Hi ha una situació molt diferent a tots 
els països i fins i tot a regions dins del mateix país.

4. L'educació dels metges i dels professionals de la salut encara està molt centrada en 
les disciplines tècniques mèdiques convencionals, mentre que cal un coneixement 
més contemporani sobre temes digitals per poder beneficiar-se de les oportunitats 
que provenen de la mineria de dades i l'atenció sanitària digital. Aquesta és una qüestió 
urgent, ja que la transformació del treball del metge a causa de les oportunitats digitals 
és un tema actual i no es pot ignorar (en particular, perquè els pacients també estan 
canviant, i avui estan molt més informats).

A més, hi ha la necessitat d’humanitzar la relació amb el pacient, que implica adquirir més 
habilitats socials i empatia.

Recomanem incloure enfocaments holístics i integrals per al pacient i l'alfabetització en dades 
(habilitats digitals) en l'educació professional la formació de metges i professionals de la salut, 
per tal de fer front als reptes actuals d'una societat amb coneixements intensius de dades. 
Això inclouria:

1. Programes sobre dades i alfabetització digital per fer front al coneixement
intensiu de dades.

2. Enfocaments sanitaris tradicionals/locals en el coneixement mèdic estàndard 
i internacional.

3. L'empatia (per exemple, mitjançant els jocs de rols) i les habilitats socials.
4. Educació en matèria de nutrició.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE SALUT HOLÍSTICA

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 32
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

1. Des de la perspectiva individual: el benestar (emocional, mental, espiritual, f ísic) es pot 
entendre com la llibertat d'elecció/autodeterminació/autonomia. El repte és establir què 
significa una "bona vida" i de quina manera la tecnologia s'utilitzarà en la vida personal i 
professional.

2. Des de la perspectiva pública:

• Garantir l'accés a la tecnologia amb oportunitats igualitàries, per tal de garantir a 
cada persona una "vida bona" determinada per ella mateixa i un "ús equilibrat i ètic 
de la tecnologia".

• Crear les condicions generals per tal d'evitar abusos tant des del punt de vista dels 
treballadors com dels empresaris. Avui dia, la gent no és completament conscient 
de la possibilitat de crear "límits" entre ells i la tecnologia. El repte és evitar que els 
empresaris facin un mal ús de la tecnologia i la usin en contra dels seus treballadors.

• Fomentar el compromís en els ciutadans. 

Hem de tenir en compte que la tecnologia és un mitjà, no un objectiu. L'objectiu és 
aconseguir una bona vida (autodeterminada).

3. Des de la perspectiva organitzativa (de negoci): hi ha la necessitat d'integrar la 
perspectiva dels individus en el lloc de treball i l’entorn laboral, amb un procés de 
"disseny integral del sistema": es comença amb les necessitats socials i més endavant 
es desenvolupen noves tecnologies, i no a l’inrevés. Hi ha un repte entre la tecnologia 
del consumidor i les tecnologies en el lloc de treball. Ara els treballadors han d’adaptar-
se a les tecnologies que les empreses imposen. El desenvolupament tecnològic a les 
empreses hauria d'aprendre del desenvolupament de la tecnologia del consumidor per 
començar des de la necessitat final de l'usuari (els treballadors).

ABAST 

En comptes de ser governats per dispositius tecnològics, volem governar-los. Especialment 
al lloc de treball, ja que l'objectiu és que els usuaris finals (els treballadors) tinguin un paper 
actiu en el desenvolupament i el procés d'introducció de les noves tecnologies, i així el 
desenvolupament se centri en l'usuari final.

El foment d'un nivell de conscienciació més gran en l'ús de la tecnologia permetrà obtenir els 
beneficis que aquesta ofereix sense patir-ne les conseqüències negatives, com ara l'addicció 
a la pantalla, el canvi de les relacions de l'espai f ísic a l'espai virtual, la poca separació entre 
accions virtuals i reals i l’explotació al lloc de treball.

BENESTAR I EQUILIBRI 
ENTRE VIDA I TREBALL 
MATÈRIA 5
LA TECNOLOGIA COM A MITJÀ PER AL BENESTAR
TEMA DE RECERCA
LA TECNOLOGIA COM A MITJÀ PER AL BENESTAR
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
7. SOCIETATS SEGURES: PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT D’EUROPA I LA SEVA CIUTADANIA

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 33
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

IMPACTE ESTIMAT

• Una comprensió millor de la relació entre el que és virtual i el que és real.
• Una manera millor de fer front als problemes de privadesa.
• Un desenvolupament dialògic del que demanem a la tecnologia, a la societat i a 

nosaltres mateixos
• Foment del pensament crític com a requisit bàsic per a tot el que vindrà després.
• Promoció de la investigació en l’avaluació de riscos (generar i avaluar dades).
• Prevenció de la sensació d’aclaparament per la pressió constant de prendre decisions 

de gran envergadura pel que fa a desenvolupaments tecnològics de ritme ràpid que 
estan fora del nostre abast.

• Enfocament holístic.
• Mesurament del benestar.
• Estàndards ètics alts de les societats i diàleg constant.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,86 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Suïssa (1), Irlanda (4), Eslovènia (5)

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LT] Visió 6 
Intel·ligència emocional per a la creació d’un món positiu
«No només la tecnologia pot salvar el món, sinó, sobretot, l’autoconeixement humà.»

[HR] Visió 3 
La preservació de la salut i la naturalesa humana per a la generació XYZ
«[En la nostra visió] la tecnologia no aliena les persones i no posa en perill la seva salut.»

[MT] Visió 6 
Educació i societat (comunitàries)
«[Ara] la tecnologia no està completament al nostre servei [...] per donar una visió a la 
persona. Una persona no és el que fa, i les nostres creacions no haurien d’esdevenir els 
nostres creadors.»
 
[IE] Visió 5 
Equilibri entre naturalesa, humanitat i tecnologia
«Volem que la tecnologia s'utilitzi per a la millora de la societat.»

[ES] Visió 3 
Construïm el futur
«Regular el paper de les noves tecnologies per tal d’evitar fer malbé la qualitat de les 
relacions humanes.»

[SK] Visió 2 
Tecnologia per a una millor salut
«La gent viurà una vida de qualitat gràcies al suport a la recerca i al desenvolupament, un 
accés més adaptat als seus resultats i una cooperació millor de les accions incloses.» [WP2] 

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar



Pàg. 34
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

El desequilibri de la vida laboral es fa palès a molts nivells: temps perdut en els viatges entre 
casa i la feina, llargues jornades laborals que impedeixen les interaccions socials, l'estabilitat 
del treball, la manca de temps per al desenvolupament personal i l'atenció familiar i infantil, 
flexibilitat laboral restringida, hàbits de vida poc saludables. En el futur, serà important 
distribuir el treball amb flexibilitat al llarg de la vida i també canviar de manera flexible entre 
treball com assalariat i com a treballador voluntari.

Cal això i a més la recerca ho demostra des de dues perspectives:

• Des de la perspectiva de l'organització: un model més equilibrat farà que els empleats 
siguin més productius i eficients.

• Des de la perspectiva de la societat: un model més equilibrat farà que les persones se 
sentin més satisfetes i siguin, per tant, més saludables.

D'aquesta manera, la gent podrà cuidar els seus éssers estimats quan sigui calgui, perseguir la 
realització personal i/o tenir diverses carreres professionals i passar lentament a la jubilació.

Actualment, els treballadors experimenten una tensió entre massa flexibilitat i límits massa 
estrictes i a l’inrevés. Si, d'una banda, hi ha una necessitat de més flexibilitat al lloc de treball, 
de l'altra banda hi ha la preocupació que massa flexibilitat destruiria els límits entre la vida 
personal i professional, fet que pot afectar negativament el benestar.

És necessari fer que la negociació entre empleats i empresaris sigui més equilibrada i justa.

ABAST 

La recerca hauria de repensar la definició de "treball" i desenvolupar enfocaments que 
permetin reconèixer i recompensar com a "treball" diferents activitats humanes, incloses 
activitats quotidianes de valor social, com ara el treball domèstic, l'atenció infantil, l'atenció 
a la gent gran i el treball social. La recerca hauria d'ajudar a identificar i definir les diferents 
formes flexibles de treball.

Es podrien dur a terme estudis per analitzar els sectors que s'adaptarien i els que no 
s'adaptarien a diferents formes de treball flexible, i identificar/avaluar les barreres per introduir 
aquestes formes noves de treball flexible. La investigació també ha de parar especial atenció a 
la relació de negociació entre empreses i treballadors (equilibrada i justa).

Així mateix, la investigació també hauria d'analitzar diferents marcs que permetin avaluar la 
càrrega de treball i/o la seva realització. Es pretén ajudar persones que se sentin satisfetes (i 
sàvies) amb les seves tasques i amb el seu treball, així com amb la seva vida personal a mesura 
que experimentin un grau de flexibilitat suficient. En aquest sentit, la investigació hauria d'ajudar 
a crear un entorn on hi hagi flexibilitat dins d’uns certs límits, i límits dins d’una certa flexibilitat.

El que manca actualment és la recerca sobre el rendiment des de la perspectiva de 
l'organització, per tal de vincular-la amb la recerca ja existent sobre la vida personal. Com que 
l’equilibri entre la feina i la vida s'ha investigat des de fa ja molt de temps, cal que es posi en 
pràctica la recerca que s'ha fet.

MATÈRIA 6
UN MODEL VIDA-TREBALL EQUILIBRAT
TEMA DE RECERCA
UN MODEL VIDA-TREBALL EQUILIBRAT
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
4. TRANSPORT INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I INTEGRAT
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar
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IMPACTE ESTIMAT

• Avaluació de l’impacte en les relacions familiars i socials de models de vida 
laboral més equilibrats.

• Una possible satisfacció més gran dels treballadors en general que, fins i tot, 
serien més productius durant el temps de treball.

• Això permetrà a les persones una elecció més lliure del seu estil de vida i reduir 
el judici social i els prejudicis.

• Una comprensió i un reconeixement majors de l'impacte en la societat a curt i 
llarg termini de les activitats extralaborals i les activitats personals.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Itàlia, Polònia (1), Àustria-Ciutadans, Eslovènia (2), Letònia (3), Àustria-Grups d’interès.

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LV] Visió 5 
El treball com a mitjà d'expressió
«El treball és 100% flexible: treballar a casa i a d’altres llocs, elecció del temps de 
treball, possibilitat d'adaptar-s’hi i triar responsabilitats i tasques; recompensa 
apropiada. Una vida (amb molts rols), continua el desenvolupament.»

[HU] Visió 2
L'ascensió d'una regió endarrerida
«Van mostrar la seva satisfacció amb les hores de treball més curtes i flexibles 
(jornades laborals de 6 hores), el salari més elevat que proporciona un bon nivell de 
vida, i les condicions saludables de treball.»

[FR] Visió 5
Viure en una societat equilibrada
«El nostre temps de treball (al voltant de les 20 hores setmanals) ens permet 
participar en accions ciutadanes i ser actius en la nostra vida familiar i el temps 
lliure. El nostre temps lliure ens permet, per exemple, participar en voluntariat i 
camps educatius.»

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar
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[DE] Visió 6
El futur del treball
«Els models de treball flexibles estan a l’ordre del dia. Més feina des de casa / també 
mitges jornades i quarts de jornada. [...] Jornada laboral anual flexible.»

[LU] Visió 4
Tecnologia al servei de la societat
«Treballo 4 hores. Això em permet dinar amb els meus fills i amb la meva parella a la cuina 
comuna de la nostra casa participativa. Després, passo un temps amb la meva filla al bosc 
dels voltants. He començat a involucrar-me en la vida participativa de diverses formes....»

[SI] Visió 6
Igualtat i drets humans: un motor de desenvolupament social
«Cooperació intergeneracional: la transferència de coneixements i tradicions, atenció a la 
gent gran després de l’edat activa [...]. Una societat justa de persones responsables que 
actuen pel bé comú.»

[SI] Visió 5
Prosperitat i activitat laboral dels ciutadans
«–Optimització de la situació laboral actual: la flexibilitat avui significa treballar més de vuit 
hores i fer moltes hores extraordinàries; 
 –Èmfasi en la individualització, més que en la importància de tenir cura de la comunitat.»

[FR] Visió 4
Compartir valors comuns per viure millor junts
"–Reflex de la viabilitat d'un ingrés mínim o ingressos incondicionals o bàsics, finançats a 
través de moneda local. 
 –Educació.»

[IE] Visió 3
Relacions entre nosaltres i amb el medi ambient
«L’equilibri treball/vida serà diferent. Més temps per a les relacions, la cultura, la societat; 
per exemple, fixem-nos en el model danès.»

[PT] Visió 4
Cultura amb tots per al desenvolupament
«El 2050 no ens centrem en la productivitat (que significa, en última instància, tenir com a 
objectiu els beneficis), sinó en l'índex de felicitat individual de tothom. Això alimentarà la 
felicitat del col·lectiu.» [WP2]

—
Gran Repte 1
Salut, canvi demogràfic i benestar
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1. A la feina, cal canviar l'enfocament de la implementació de tecnologia des dels 
interessos organitzatius cap als interessos dels usuaris finals.

A causa del desenvolupament tecnològic, això representa un gran potencial 
per a les organitzacions i els empleats. Per tant, recomanem polítiques 
que introdueixin sistemàticament un "portal del benestar" cada vegada 
que s'implementi una tecnologia al lloc de treball, per tal d'avaluar que es 
compleixen els requisits "humans" dels empleats (usuaris finals). Ja s'ha dut a 
terme molta recerca en aquest camp, la part innovadora és ara posar-ne en 
pràctica els resultats (recerca aplicada).

Fins ara els empleats s’han d’acomodar passivament a allò que els empresaris 
han decidit. El desenvolupament de la tecnologia ha de ser més "centrat en 
l'usuari final", a partir de les necessitats dels treballadors i no només de les dels 
negocis (empresari, organització...). Cal introduir un procés de "disseny integral 
de sistema" alhora que es desenvolupen i s'adopten noves tecnologies dins 
del lloc de treball que persegueixin un enfocament de baix a dalt. D'aquesta 
manera es garanteix que es tinguin en compte les necessitats de l'usuari final 
i no només els interessos dels empresaris. Per tal d’assolir aquest objectiu i 
garantir que es mantingui un nivell satisfactori de benestar, els especialistes en 
factors humans haurien d'integrar-se dins de les organitzacions.

Si bé això pot no semblar innovador, la realitat és que aquesta recomanació 
encara no està generalitzada, malgrat que és evident.

2. Les organitzacions han d'incloure estratègies per "lliurar" els resultats de la 
recerca que ja s'han fet sobre models de vida i treball més equilibrats.

Ja s'han dut a terme nombroses investigacions en aquest camp, però el que 
necessitem són eines per desenvolupar habilitats en àrees com ara la capacitat 
personal per organitzar el treball. Aquesta recomanació suggereix com s'ha 
d'aplicar la recerca ja realitzada dins dels contextos empresarials.

Comentari addicional: cal reposicionar les "organitzacions sindicals" a la 
societat contemporània. Aquestes no sorgeixen a les visions dels ciutadans 
(pas 1 del projecte Cimulact) i això pot ser un senyal que cal analitzar-les i que 
cal una iniciativa política per tal de redissenyar el seu paper al segle XXI.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES PER A L’EQUILIBRI 
ENTRE VIDA I TREBALL I PER AL BENESTAR

—
Gran Repte 1

Salut, canvi demogràfic i benestar
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—
Gran Repte 2
Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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—
Gran Repte 2

Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia

Gran Repte 2

Seguretat 
alimentària; 
agricultura i 
silvicultura 
sostenibles; 
recerca sobre 
l’aigua marina, 
marítima i 
interior, 
i bioeconomia
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REPTE

L'accessibilitat a un menjar bo i saludable no és igual per a tothom. Els factors socioeconòmics, 
la fixació de preus, l'educació, la cultura i la ubicació són factors crítics que poden limitar 
l'accés a aliments de qualitat saludables i als hàbits alimentaris que hi van relacionats. L'accés 
desigual als aliments té un impacte local i global fort, tant a les zones urbanes com a les rurals. 
S'espera que això empitjori encara més amb el canvi climàtic. Aquesta desigualtat posa en risc 
la salut pública i la cohesió social i econòmica. La pobresa alimentària i el malbaratament dels 
aliments són també reptes urgents a la UE. Els consumidors reben, de vegades, informació 
controvertida i contradictòria sobre dietes saludables i valors nutricionals, i això causa confusió.

ABAST 

Tant la investigació bàsica com l'aplicada s'han de desenvolupar amb un enfocament 
interdisciplinari per entendre i avaluar els processos generadors de desigualtats alimentàries i 
examinar com afecta la cohesió social i econòmica local i global.

La investigació hauria de centrar-se en els aspectes següents als nivells transnacional, nacional 
i local:

• Analitzar en detall l'accés als aliments a les zones rurals i urbanes.

• Calcular i avaluar la pobresa alimentària a la UE.

• Observar la regulació de l'oferta i els problemes relacionats amb la distribució i els preus 
(nivell transnacional).

• Investigar les desigualtats socioeconòmiques existents dins d'un país pel que fa a 
alimentació i nutrició (nivell nacional).

• Analitzar totes les qüestions relacionades amb la nutrició sostenible: qualitat, salut (ús de 
pesticides), accés a un aliment sa (nivell local).

A més, es podrien explorar formes concretes de tractar els problemes com ara els següents:

• El disseny i l’avaluació de programes educatius per fomentar hàbits alimentaris 
sostenibles i saludables, en particular en l’educació primària.

• La renda bàsica universal com a forma d'oferir un accés igualitari als aliments de qualitat.

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

MATÈRIA 7
ALIMENTS DE QUALITAT PER A TOTHOM
TEMA DE RECERCA
ALIMENTS DE QUALITAT PER A TOTHOMT
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
2. SEGURETAT ALIMENTÀRIA; AGRICULTURA I SILVICULTURA SOSTENIBLES; RECERCA       
    SOBRE L’AIGUA MARINA, MARÍTIMA I INTERIOR, I BIOECONOMIA
5. ACCIÓ CLIMÀTICA, MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA DE RECURSOS I MATÈRIES PRIMERES

—
Gran Repte 2
Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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IMPACTE ESTIMAT

• Reducció de les desigualtats d'accés a aliments sans i sostenibles.

• Reducció de la pobresa alimentària a la UE.

• Sistemes alimentaris urbans i rurals més sostenibles.

• Estratègies efectives per neutralitzar actors/institucions que contribueixen a la 
injustícia i les desigualtats alimentàries i al malbaratament d'aliments a tot el món.

• Estratègies efectives per solucionar els defectes i els exemples d’injustícia en el 
comerç alimentari transnacional.

• Fomentar una millor nutrició de qualitat per prevenir problemes de salut a llarg 
termini, malalties, infeccions, trastorns alimentaris (obesitat i malnutrició) i resistència 
als antibiòtics.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,03/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Xipre, França, Grècia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[CZ] Visió 4
Menys és més
«S'hi produiran menys aliments i s'hi tractaran de manera més responsable. Hi haurà un 
sistema de presa de decisions que permeti extreure o utilitzar els recursos naturals d'una 
manera sostenible i econòmica i, alhora, atorgaran una participació més gran al sud global.»

[EE] Visió 6
La vida a la teva edat
«Menjar ràpid i molts snacks saludables són fàcils de trobar i de consumir.»

[IE] Visió 3
Relacions entre nosaltres i amb el medi ambient
«Producció de menjar feta èticament. Treballar amb la natura.» 

[HR] Visió 3
La preservació de la salut i la naturalesa humana per a la generació XYZ
«Les persones conrearan menjar saludable elles mateixes, amb una petjada ecològica 
mínima o nul·la.»
 
[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«La nutrició es regeix per lleis que la fan orgànica, sostenible i accessible a tothom.»

[PL] Visió 1
Família saludable, societat saludable (la flor de la vida)
«Menjarem saludablement perquè tindrem accés fàcil a menjar orgànic produït localment.»

—
Gran Repte 2

Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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REPTE

Moltes persones a les ciutats provenen de cultures diverses. Durant molt de temps, 
s’esperava que les persones migrades s'adaptessin a la cultura alimentària local. Les 
coses han canviat i, avui, els migrants senten la necessitat de mantenir la seva cultura i la 
seva gastronomia tradicionals. A ciutats cada vegada més grans, això planteja reptes en 
termes de sostenibilitat a causa de la necessitat de proporcionar una gran diversitat de 
cultures alimentàries, en termes d'impacte socioeconòmic i d'inclusió social i cohesió.

Els reptes poden sorgir, per exemple, quan una ciutat acull cultures alimentàries 
mediterrànies, africanes o asiàtiques que depenen de productes alimentaris que cal 
importar de regions distants.

Els reptes específics inclouen qüestions relacionades amb les dietes alimentàries 
personalitzades, la provisió d'aliments, la cohesió social, la diversitat a les comunitats i 
l'impacte al medi ambient.

ABAST 

La recerca hauria d’abordar els aspectes següents:

• Estudi comparatiu de les cadenes de subministrament d'aliments i l’impacte social, 
ecològic i econòmic d’aquestes.

• Estudi del paper dels aliments com a facilitadors de la inclusió i la cohesió social a 
les ciutats.

• Investigació sociològica i conductual sobre pràctiques i hàbits alimentaris, tot tenint 
en compte aspectes relacionats amb el sabor, el gust i les emocions.

• Investigació històrica de fluxos de nutrició durant períodes de migració.

• Totes les parts interessades (inclosos els actors de l'economia dels serveis 
alimentaris, proveïdors d'aliments a les ciutats, productors, importadors, etc.) i, en 
particular, els ciutadans, han de ser inclosos en la investigació sobre producció, 
consum i distribució d'aliments més sostenibles.

La investigació hauria d'ajudar a desenvolupar i demostrar solucions pràctiques com ara:
 

• Eines polítiques per a la gestió de les cultures alimentàries mixtes a les ciutats.
• Tècniques sostenibles de conreu local no autòctones.
• Opcions d'intervenció en pràctiques de consum d'aliments diversos i multiculturals.
• Eines no prescriptives per tal de definir la petjada ecològica (CO2, aigua, ús del sòl) 

dels aliments.
• Escenaris i estratègies per a la producció local integrada d'aliments per a diferents 

ciutats amb climes diferents (modelització dinàmica).
• La planificació urbana, l'arquitectura i el disseny han de donar forma a les ciutats 

perquè puguin facilitar i fer créixer la col·laboració comunitària i la cohesió social a 
través d'una producció i un consum d'aliments més sostenibles.

MATÈRIA 8
UNA CULTURA ALIMENTÀRIA EN EVOLUCIÓ EN CIUTATS EN EXPANSIÓ
TEMA DE RECERCA
UNA CULTURA ALIMENTÀRIA EN EVOLUCIÓ EN CIUTATS EN EXPANSIÓ
GRANS REPTES
2. SEGURETAT ALIMENTÀRIA; AGRICULTURA I SILVICULTURA SOSTENIBLES; RECERCA 
SOBRE L’AIGUA MARINA, MARÍTIMA I INTERIOR, I BIOECONOMIA
5. ACCIÓ CLIMÀTICA, MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA DE RECURSOS I MATÈRIES PRIMERES

—
Gran Repte 2
Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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IMPACTE ESTIMAT

• Una barreja cultural més sostenible.

• Millora de la inclusió i la cohesió socials a través de la diversitat alimentària a les ciutats.

• Dietes personalitzades sostenibles i saludables que tinguin en compte la barreja i la 
diversitat de la cultura alimentària.

• Una integració major dels ciutadans en el sistema de recerca, innovació i 
desenvolupament alimentari.

• Cadenes eficients de subministrament d’aliments, dissenyades per a sistemes 
alimentaris culturals diversos sostenibles.

• Intervencions de funcionament per a la implementació del canvi i la promoció de 
formes noves i sostenibles de consumir aliments.

• Una base de coneixement sòlida i ben comunicada per a les decisions alimentàries dels 
consumidors.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,76/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Suïssa, Bèlgica, Països Baixos

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LU] Visió 1 
En camí cap a una comunitat participativa
«Els nens són criats i integrats a la comunitat i ningú no és exclòs de la societat. El jardí 
biològic seria una part integrada d'aquesta convivència i representa la base alimentària per a 
tots nosaltres.»

—
Gran Repte 2

Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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1. Facilitar les col·laboracions publicoprivades (enfocament quàdruple hèlix) per 
desenvolupar models de negoci que afrontin i millorin l'accés als aliments, basant-se en 
el "enfocament quàdruple hèlix" (ciutadans, governs, educació, indústria).

Aquest enfocament integral és innovador. Encara que existeixen evidències sectorials, 
cal crear vincles que tractin el tema d'una manera més holística. Això exigeix la creació 
de consensos i interessos compartits entre parts que no necessàriament col·laboren i 
que poden tenir agendes divergents.

2. Marc legal per a limitar la pèrdua d'aliments
Alguns estats membres (a nivell nacional) han creat entorns legals i han generat bones 
pràctiques que podrien adoptar-se a través de polítiques (lleis i altres instruments 
normatius) a nivell paneuropeu per tal de sistematitzar la prevenció de la pèrdua 
d’aliments.

L’anàlisi comparativa (benchmarking) i la investigació haurien de conduir a un entorn 
legislatiu europeu (marc jurídic) que fomenti i recolzi la redistribució i donació d'aliments 
(aliments no venuts, excés de productes agrícoles, excés d'aliments, restes d'aliments 
procedents de processos agroindustrials, etc.) per prevenir la pèrdua d'aliments, evitar 
els malbaratament i proporcionar un accés millor als aliments per als menys privilegiats.

Aquest marc legal s'hauria de crear conjuntament amb l'ajuda dels grups d'interès 
afectats directament (inclosos els ciutadans).

3. Etiquetatge d’aliments de qualitat fàcil d'usar
L'etiquetatge d'aliments de qualitat (sostenible i nutritiu) fàcil d'usar per al consumidor 
(creatiu i acolorit), amb símbols clars i comprensible per als ciutadans, ha d'estar 
disponible a tot Europa. Aquest etiquetatge podria incloure el valor nutritiu, la 
sostenibilitat i la procedència.

Hi podríem trobar una base als casos ja existents (per exemple, al Regne Unit amb la 
xocolata o l’etiqueta orgànica europea).

4. Més visibilitat per al menjar sa i sostenible als punts de venda
Una recomanació de política basada en la normativa nacional existent permetria que 
els productes alimentaris saludables i sostenibles tinguessin una major visibilitat als 
punts de venda (inclosos els supermercats) i que es donés menys visibilitat als aliments 
poc saludables (per exemple, els Països Baixos, amb només refrigeris saludables als 
taulells de pagament dels supermercats, van millorar la comercialització de productes 
alimentaris sostenibles i saludables. La política seria inútil si els productes alimentaris 
que es mostren no es venguessin).

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

—
Gran Repte 2
Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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5. Disseny d'espais urbans per a una major cohesió social i l’intercanvi de cultures 
alimentàries
A través de polítiques urbanes, els nous dissenys i edificis de la ciutat tendeixen 
a incorporar més espais (terrats, balcons, patis, cellers, etc.) dedicats a aspectes 
relacionats amb l'alimentació, inclosos els espais comuns de cuina i alimentació, 
agricultura urbana, agricultura vertical, sistemes veïnals d’aquaponia per a 
l’empoderament comunitari. Això permetrà que la diversitat de la cultura alimentària 
sigui més sostenible i reforci la inclusió i la cohesió social.

Aquesta és encara una tendència feble a tot Europa tant a ciutats petites com grans. 
S'ha d'ampliar i multiplicar i abordar-se d'una manera més integrada i sistèmica a 
nivell de cada ciutat.

S'espera que el resultat augmenti la comprensió i l'intercanvi de cultures 
alimentàries a ciutats en creixement. Els casos d'estudi s'han d'analitzar i avaluar 
amb cura. Programes de la UE com ara URBACT (Xarxes de ciutats) podrien actuar 
com a catalitzadors i proporcionar casos de estudi. Alguns programes de la UE 
podrien finançar aquestes iniciatives.

6. Unir les forces per a un programa comú d'aliments
Per a la recerca i la innovació, caldria donar veu als fons d'inversors que estiguin 
interessats a presentar un programa comú per a la seguretat alimentària i nutricional.

7. Els menjadors escolars haurien de proporcionar menjar més multicultural i divers.

—
Gran Repte 2

Seguretat alimentària; agricultura i silvicultura sostenibles;
recerca sobre l’aigua marina, marítima i interior, i bioeconomia
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CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA
—
Gran Repte 3
Energia segura, neta i eficient
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—
Gran Repte 3

Energia segura, neta i eficient

Gran Repte 3

Energia
segura,
neta i 
eficient
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REPTE

Els sistemes d'energia intel·ligents es caracteritzen per la creixent importància dels nous 
actors i una nova barreja d'energia diversificada i sostenible en els sistemes energètics, 
facilitada per les TIC. La producció energètica descentralitzada i individualitzada 
(consumidors proactius o prosumers) i el consum energètic altament regulat seran 
possibles a través de senyals de preus i la disponibilitat de tecnologies d'energia 
renovables barates, i donaran lloc a inversions distribuïdes en el sistema energètic, una 
eficiència energètica més alta, pèrdues de transmissió menors, una resiliència millor i més 
seguretat energètica. D’aquesta manera, en termes generals, es posaran les bases per al 
desenvolupament cap a un sistema energètic europeu de baix carboni, la característica 
definitòria d'una Unió Europea de l'Energia. Els sistemes d'energia intel·ligents es troben 
en fase pilot i sembla urgent començar a centrar-se en els paradigmes d'implementació.

No obstant això, els sistemes d'energia intel·ligent poden incloure tensions greus que 
n’inhibeixen la implantació. Depenen de la gestió local i del suport dels consumidors a les 
llars, però alhora poden esdevenir règims descendents (imposats des de la cúspide), de 
manera que podrien crear resistència entre els usuaris. Dependran de les inversions dels 
consumidors, però les normes, inclosos els preus (de venda i de compra) poden ser fixats 
pels grans operadors del sistema.

Els sistemes tributaris poden contrarestar la pretensió de portar els sistemes intel·ligents 
a tots els racons de la societat, ja que una major eficiència pot provocar impostos més 
elevats per permetre als estats tenir ingressos constants. Les lleis poden posar traves 
a l’existència de consumidors proactius autosuficients, per la necessitat d’aportació als 
sistemes col·lectius.

La producció d'energia renovable, la consumició proactiva (prosuming) i la major eficiència 
poden provocar costos d'energia molt més baixos en el futur, fet que crea el risc d’efectes 
rebot magnificats que poden causar un desenvolupament en espiral descendent cap a un 
consum d'energia molt més elevat.

Per ser intel·ligents, els sistemes energètics del futur han d'estar al dia en una gamma 
àmplia de criteris de qualitat, com ara fer ús de les TIC i de la "computació ubiqua", però 
també tenir una barreja energètica adequada basada en renovables sostenibles, fer 
un ús intel·ligent de les opcions d'emmagatzematge i de les infraestructures existents. 
A això s'afegeix que el sistema d'energia intel·ligent ha de ser atractiu per a tots ells 
consumidors, de manera que no han d’exigir coneixements massa elevats del sistema 
energètic perquè hi participin, han de ser justos socialment i econòmicament, han de 
contrarestar la pobresa energètica i implicar estructures de propietat que motivin el 
ciutadà a contribuir i acceptar la transició del sistema energètic.

Aquests requisits no es corresponen necessàriament amb els sistemes energètics 
nacionals tal com són ara, ja que molts són en gran part monopolístics i governats per 
organismes públics centrals sòlids.

MATÈRIA 9
GOVERNANÇA DE L’ENERGIA INTEL·LIGENT
TEMA DE RECERCA
GOVERNANÇA DE L’ENERGIA INTEL·LIGENT
GRANS REPTES
3. ENERGIA SEGURA, NETA I EFICIENT
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 3
Energia segura, neta i eficient



Pàg. 49
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

ABAST 

Per tal de reduir les emissions de carboni i lluitar contra la contaminació, el fracàs nuclear 
i la pobresa energètica, així com per reduir la dependència energètica, és urgent trobar 
solucions energètiques de gestió local, descentralitzades, justes i democràtiques. Un 
subministrament d'energia descentralitzat pot, tanmateix, ser obstaculitzat greument per 
petites tensions i falta de confiança.

Per tant, és important trobar models de governança participatius que equilibrin tots els 
interessos.

La recerca hauria de desenvolupar, posar a prova i elaborar un discurs polític sobre els 
nous models de governança, que podrien mitigar les tensions al voltant de les implicacions 
econòmiques, tècniques, socials i democràtiques dels sistemes d'energia intel·ligent. 
D'aquesta manera, hauria de crear confiança, equitat i justícia, evitar la pobresa energètica i 
facilitar la governança democràtica i la participació general.

Els models de governança han de tenir un enfocament d'acoblament de sectors (sector-
coupling) de manera que, per exemple, els costos i els preus es distribueixin de manera justa 
i responsable entre, per exemple, calor, energia, combustibles i també entre fonts, com ara 
la biomassa i els residus. A més, aquests models necessiten crear un conjunt d'incentius 
efectius, incloent-hi la motivació per a les inversions privades, el comportament del 
consumidor, l'evitació dels efectes de rebot i per a la propietat col·lectiva.

Les estructures de propietat haurien de formar part dels models de governança i s'haurien 
d'investigar per la capacitat de suport que presenten al desenvolupament cap a sistemes 
d'energia intel·ligent àmpliament acceptats. La mobilització de consumidors proactius 
(prosumers) i consumidors amb consciència energètica hauria de ser considerada com 
un objectiu important per als models de governança, així com també la necessitat futura 
de «comunitats energètiques» en què els ciutadans es recolzen mútuament localment en 
processos participatius d’implementació dels sistemes intel·ligents, que siguin adequats 
per a ells i per al seu context.

Per tant, els projectes haurien de proporcionar una definició i una validació d'eines per a 
una governança energètica transparent, participativa i multidisciplinària, que permeti una 
integració en diversos nivells dels interessos de les parts interessades, així com investigar 
les barreres i els factors d'èxit d'aquests models de governança. També caldria una 
atenció específica als aspectes de la seguretat, el tractament de dades i la privadesa en un 
escenari de dades massives (big data) per garantir la confiança entre els usuaris finals.

La investigació hauria d’analitzar en detall i implicar els actors rellevants, inclosos els 
consumidors, prosumers o ciutadans, i hauria de ser molt activa en la creació de diàlegs de 
política nacionals i europeus, per tal com haurien de participar diversos estats membres 
europeus en el discurs proveït pel projecte.

Es preveu que la investigació siga capdavantera, participativa i altament multidisciplinària, 
de manera que impliqui una estreta col·laboració entre, per exemple, experts en sistemes 
d'energia intel·ligents, modeladors de sistemes, sociòlegs, experts jurídics, experiència 
en organització i educació pública i experiència en participació. Els consorcis hauran de 
posseir habilitats pel que fa al discurs polític i la implementació de polítiques.

—
Gran Repte 3

Energia segura, neta i eficient
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IMPACTE ESTIMAT

• Reconstrucció de la noció de sistemes d'energia intel·ligent per tal de fer-la inclusiva i 
que abasti estructures de govern noves.

• Creació de diàlegs entre actors diversos i reorientació dels actors quant a les 
implicacions de les polítiques dels sistemes d'energia intel·ligent.

• Contribució a una comprensió transeuropea comuna de la necessitat de sistemes 
d'energia intel·ligent, basada en un paradigma de governança més participatiu.

• Nota: el tema pot donar com a resultat una acció de recerca i innovació (RIA), amb 
components d'una acció de suport (supportive action). Si cobrís, per exemple, debats 
entre 7 o 8 estats membres, un pressupost de 3 milions d'euros podria ser l’adequat.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,05/5 (mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Regne Unit, Països Baixos

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[IE] Visió 1 
Enriquiment comunitari a través de l'educació
«Sistemes d'energia sostenibles.
Col·laboració global.
Respecte pel medi ambient i els recursos.»

[EL] Visió 6
Cinc pilars del desenvolupament humà
«Entorn, pensament sostenible i vida: consciència mediambiental a través de l'educació per 
a un estil de vida "verda" i fonts d'energia renovables.»

[DK] Visió 3
Un planeta sostenible
«Les fonts d'energia sostenibles són: energia eòlica; cèl·lules i panells solars; bombes 
de calor; combustibles de biomassa, que inclou residus domèstics, fems i fangs; energia 
hidràulica, i excés de calor de la indústria. L'any 2050 no utilitzarem combustibles fòssils 
com ara el petroli i la gasolina/gasoil. Hem inventat noves formes d'energia sostenible, com 
ara la separació de residus que proporciona energia per a la ciutat. La indústria és la força 
impulsora del desenvolupament, perquè hi ha demanda i beneficis en les iniciatives verdes.»

—
Gran Repte 3
Energia segura, neta i eficient
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Assegurar un mercat europeu obert i just per als consumidors proactius (prosumers) d'energia. 
El desenvolupament general dels sistemes d'energia intel·ligent, que es caracteritza per un 
augment de la producció d'energia a petita escala que genera una nova barreja energètica 
diversificada i sostenible, hauria de ser una part important de la política energètica de la Unió 
Europea. L'adopció d'aquests sistemes amb èxit és un requisit previ per a l'èxit d'una Unió 
Europea de l'Energia que posi en relleu l’energia segura, assequible i respectuosa amb el 
medi ambient. És molt important que el desenvolupament tecnològic i estructural actual dels 
sistemes intel·ligents vagin de la mà de models de governança que assegurin un tractament 
just i inclusiu de la nova multitud de parts interessades implicades. És recomanable que es 
prenguin mesures per tal d’establir una governança energètica transparent, participativa i 
multidisciplinària que permeti la integració a nivells diversos dels interessos dels diferents 
actors. També s'ha de parar atenció als aspectes de la seguretat, el tractament de dades i la 
privadesa en un escenari de dades massives (big data) per tal de garantir la confiança entre 
els usuaris finals.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE ENERGIA

—
Gran Repte 3

Energia segura, neta i eficient
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CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA
—
Gran Repte 4
Transport intel·ligent, sostenible i integral
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—
Gran Repte 4

Transport intel·ligent, sostenible i integral

Gran Repte 4

Transport 
intel·ligent, 
sostenible
i integral
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CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Definició de transport sostenible: el transport sostenible és no contaminant, no és nociul per 
a la salut, sense emissions de CO2, assequible, accessible, disponible (quan es necessiti o es 
desitgi), durador i resistent a les variacions climàtiques.

Actualment, la vida es concentra i es centralitza a les grans ciutats per les millors oportunitats 
de treball, educació, serveis, etc. En realitat, la gent no té la llibertat de triar de viure on vulgui.

Per tant, hem de repensar l'organització de la societat en comunitats més distribuïdes que 
puguin produir i consumir localment, recolzades per solucions de transport més flexibles, 
innovadores i sostenibles, tenint en compte el context futur d'una necessitat menor de moure 
persones i coses a ciutats més grans.

Un altre repte és descobrir (utilitzant un enfocament holístic), quines són les noves 
infraestructures, les eines virtuals i possibles models innovadors de negoci en l'àmbit del 
transport que puguin fer que les comunitats locals siguin més atractives per viure-hi. Cal 
millorar la qualitat de vida de les persones tot permetent una distribució de la població que 
permeti tenir unla població distribuïda amb l’objectiu d’un estil de vida sostenible.

El repte general és trobar un millor equilibri entre connectivitat i autosostenibilitat de les 
comunitats locals, tenint en compte els requisits per a la sostenibilitat del transport.

ABAST 

La recerca i la innovació han d'analitzar com permetre que la població distribuïda sigui 
econòmicament viable i sostenible per al medi ambient. En aquest context, cal definir el que 
s'entén per «local» i el que s'entén per «comunitats organitzades localment», ja que això no és 
necessàriament el mateix que «rural».

Així mateix, la recerca hauria de tenir en compte també les necessitats de les àrees rurals 
(i més pobres?), com ara preus baixos, impacte reduït i una infraestructura eficient. S'haurien 
d'identificar les solucions de les estratègies de transport actuals, així com les necessitats de 
transport presents i futures en un procés de col·laboració (interactiu) que inclogui tots els 
usuaris i altres grups objectiu (les persones).

Una de les preguntes crucials és: "Quines són les necessitats de transport que tenen les 
les comunitats locals (i entre aquestes) en els contextos socials nous de l'organització de 
la població (canvi d'estil de vida, possibilitat de comportament, tendències socials)? En una 
organització de la població localitzada, quines serien les necessitats de transport (freqüència, 
distància coberta i motiu per moure’s) i quins serveis de transport serien necessaris per 
satisfer aquestes necessitats (van prou a peu o amb bicicleta?). Encara més, cal analitzar 
quins serveis han de quedar-se a la ciutat i quins serveis es poden proporcionar a nivell local 
(també en el nivell «rural»), com articular-los i interrelacionar-los i com garantir-ne l'accés a 
tothom.

La recerca ha de mirar l'equilibri (relació) més adequat entre la connectivitat «local» i «urbana» 
i la idea d’«autosostenibilitat» de les comunitats locals.

TRANSPORT

MATÈRIA 10
SOLUCIONS PER A UN TRANSPORT SOSTENIBLE QUE ENS PERMETI VIURE ON DESITGEM
TEMA DE RECERCA
SOLUCIONS PER A UN TRANSPORT SOSTENIBLE QUE ENS PERMETI VIURE ON DESITGEM
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
4. TRANSPORT INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I INTEGRAT
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 4
Transport intel·ligent, sostenible i integral
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S'hauria de fer desenvolupant infraestructures, models de negoci nous o innovadors i 
eines virtuals de tota mena (proporcionades per la «digitalització») per a la prestació de 
serveis públics i privats en àrees aïllades. La investigació també hauria d'estudiar les 
maneres d'anticipar, manejar i gestionar les necessitats canviants de transport creades 
per les noves tecnologies i els mitjans socials en un món en constant evolució on el 
desenvolupament tecnològic és molt ràpid, tant com els canvis en el comportament pel 
que fa a la comunicació i les necessitats de transport com a resposta a aquests canvis.

Reduir el desequilibri en les opcions de transport i promoure que disminueixi l'aïllament 
de les persones a zones rurals llunyanes són primordials en aquest context.

IMPACTE ESTIMAT

• Visió general de les necessitats dels ciutadans locals.

• Augment de l'atractiu de la vida no urbana.

• Creació d’eines i models que mostrin els beneficis socioeconòmics de la població 
distribuïda.

• Reducció del nombre d'automòbils a les ciutats i a llocs on actualment l'ús 
d'automòbils sembla inevitable.

• Reducció del temps de desplaçament.

• Opcions més efectives per a solucions de transport.

• Solucions de transport públic i col·lectiu més atractives.

• Reducció de les emissions de CO2.

• Disponibilitat local de les oportunitats d'ocupació i treball, serveis i mercaderies.

• Augment de les oportunitats per als habitants rurals (accés a l’ocupació, 
assistència, serveis públics, etc.).

• Canvi de mentalitat dels responsables polítics.

• Generació de solucions polítiques per donar suport al desenvolupament 
sostenible de les comunitats locals.

—
Gran Repte 4

Transport intel·ligent, sostenible i integral
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VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,68/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Suècia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[DE] Visió 1
La sostenibilitat posada en pràctica
«La tecnologia supera els problemes de distància espacial.» 

[LT] Visió 4
Ecològicament independents
«Hi ha més persones que viuen fora de les zones urbanes. La producció i la venda directes 
seran característiques en el futur perquè la gent podrà produir moltes coses per si mateixa, 
sobretot gràcies a les impressores 3D, i hi haurà menys necessitat de comprar coses[...].»

[NO] Visió 4
El ciutadà mediambiental en una ciutat de "viatge curt" i "megalocal" el 2040
«Les noves formes de treball ultraflexibles reduiran dràsticament la necessitat de desplaçar-
se.»

[MT] Visió 2
Millor qualitat de vida cap a un enfocament sostenible dels problemes locals i globals
«Menys trànsit a causa de cotxes sense conductor; més ús de motos i bicicletes.»

[DK] Visió 4
La ciutat de la natura del futur
«La ciutat és lliure d'automòbils: el sistema de transport hauria de substituir per complet 
l'ús dels cotxes particulars. El sistema podria consistir en trens d'alta velocitat elèctrics i 
magnètics.»

[BG] Visió 1
La ciutat intel·ligent: aquest soc jo!
«Compartició de cotxes en comptes de transport urbà.»

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«Cada centre de connexió de transports és el més integrat possible amb el context urbà, és a 
dir, fàcilment accessible amb el transport públic, envoltat per una zona verda amb carrils bici 
i un impacte nul sobre el medi ambient (panells fotovoltaics, contenidors de reciclatge, etc.).»

—
Gran Repte 4
Transport intel·ligent, sostenible i integral
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1. Els responsables polítics o les autoritats regionals haurien de promoure el 
desenvolupament de les economies locals i facilitar la vida i el treball en entorns 
locals, incloses les zones rurals. Això requerirà la construcció de sistemes 
de transport sostenibles, accessibles, assequibles i efectius al nivell local. La 
innovació acostuma a estar en mans dels actors tradicionals (grans empreses). 
La recerca se centraria en uns altres actors locals, més petits. Es desenvoluparan 
bones comunicacions amb els centres de connexió de transports.

2. La recerca sobre temes d’habitatge distribuït hauria de ser realitzada per equips 
interdisciplinaris. Com que la complexitat de les preguntes, els temes i l’abast de 
la recerca augmenta actualment, això s'ha de requerir explícitament en el tema o 
crida. S'haurien d'impulsar maneres de potenciar la voluntat política de finançar 
aquest tipus de recerca, així com la comunitat investigadora.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE TRANSPORT

—
Gran Repte 4

Transport intel·ligent, sostenible i integral
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—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres
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—
Gran Repte 5

Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres

Gran Repte 5
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primeres
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REPTE

Els éssers humans són part de la natura, i l'ecologia té una gran influència en les nostres 
vides. La urbanització creixent fa cada vegada més important que la investigació s'orienti 
a comprendre com la capacitat de càrrega de la nostra base de recursos ambientals 
interactua amb els nostres sistemes socials i econòmics. És important canviar el 
comportament i les actituds per viure en harmonia amb la natura. El repte és contrarestar 
les tendències actuals en les pràctiques de desenvolupament que allunyen els humans 
d'una relació amb la naturalesa que promogui el benestar i la salut tant psicològics com 
f ísics. Un enfocament de gestió ambiental és vital per garantir un entorn habitable per a les 
generacions futures. Com van expressar els ciutadans: «no heretem el món dels nostres 
avantpassats, només hem manllevat el món dels nostres descendents».

A Europa, actualment, el consumisme forma part de la cultura, la identitat i els valors, 
i es considera part del progrés econòmic i nacional. També vivim en la societat de la 
«postveritat», en la qual la fe en els mètodes i els resultats científics està minvant. Per tal 
de canviar les perspectives envers el futur ecològic, la sostenibilitat ha de ser fàcilment 
comprensible, desitjable i accessible.

ABAST 

La recerca hauria d'explorar com construir un sistema de marcs de treballs pel que fa a 
política i planificació, amb estructures jurídiques i institucions que promoguin estils de vida 
de sostenibilitat més assequibles i accessibles. A l'hora de formar hàbits intel·ligents de 
consum, mentre es continua millorant la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible a 
tot l'espectre social, es podria també posar específicament el focus en les formes d'integrar 
entorns naturals i contactes amb la natura en la planificació de l'ús del sòl. Els aspectes 
d'investigació rellevants podrien ser:

• Explorar com influeixen les actituds i els comportaments en els patrons de consum i les 
relacions socials del consumidor amb l'entorn natural.

• Investigar la possibilitat d'establir drets legals per als sistemes d'entitats ecològiques 
(arbres, vies d’aigua, fauna, etc.) com a forma d'ajudar el canvi d'actitud conductual.

• Centrar-se en programes d'innovació social, educació, sistemes d'incentius i 
campanyes de sensibilització per explorar i difondre bones pràctiques per a individus, 
comunitats i ciutats.

• Estudiar la governança econòmica i social i els entorns legals que sustenten les bones 
pràctiques i els mètodes per eliminar barreres per a un estil de vida accessible i 
sostenible.

IMPACTE ESTIMAT
• Perspectives ecològiques positives per a futures generacions i integració amb els 

objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

• Conciliació dels processos d'urbanització amb accions de desenvolupament sostenible.

• Passes cap a un marc regulador o jurídic dels «drets per a la natura», de manera que 
es treballi per reduir la contaminació, per restaurar la biodiversitat i per a reconèixer 
legalment dels sistemes naturals.

• Millor salut f ísica i mental; millor qualitat de vida i felicitat.
VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

CONSUM SOSTENIBLE

MATÈRIA 11
EN COMUNIÓ AMB LA NATURA 
TEMA DE RECERCA
EN COMUNIÓ AMB LA NATURA 
GRANS REPTES
5. ACCIÓ CLIMÀTICA, MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA DE RECURSOS I MATÈRIES PRIMERES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR

—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 61
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Malta, Hongria, República Txeca

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LT] Visió 3
Harmonia entre els éssers humans i la natura
«Un bosc restaurat, aigua dolça per a tothom, el problema del canvi climàtic estabilitzat, 
l'extinció biològica en suspens; energia verda (fonts renovables). Tecnologia amiga de la natura.»

[IE] Visió 4
Presa de decisions per a un futur sostenible
«Vivim en un món on els conreus són 100% sostenibles. Les nostres lleis garanteixen que es 
preserva i es protegeix el nostre entorn.»

[CZ] Visió 6
Espai de vida social
«... una forma nova de convivència igualitària de les persones entre 0 i 100 anys, animals i 
plantes.»

[SE] Visió 4
Una Europa més saludable
«Tenim menys dioxines i menys contaminació. Per exemple, hi ha alternatives als plàstics i les 
noves substàncies i productes només es llancen al mercat després que es garanteix que són 
segures per al medi ambient i la salut.»

[LT] Visió 2
Els humans i el medi ambient
«Compromís pur; generació de no consumisme...»

[HR] Visió 3
 La preservació de la salut i la naturalesa humana per a la generació XYZ
«Imaginem l'any 2050 com un any en què les persones viuen felices a comunitats agradables, 
com a part de la natura. Aquestes comunitats seran exemples d’oasis sostenibles basats en 
la veritat i l'acceptació de la diversitat de la gent. El desenvolupament de noves tecnologies, 
d'acord amb les lleis de la natura, conduirà a una millor qualitat de vida. La gent conrearà 
aliments saludables per si mateixa, amb una petjada ecològica mínima o nul·la.»

—
Gran Repte 5

Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 62
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Avui, el consum d’ostentació és la norma i els béns s'utilitzen i es llencen amb un cicle de 
vida molt curt. Hi ha bons exemples de consumisme responsable, però només s’ha adoptat 
limitadament a gran escala. Volem ajudar els ciutadans perquè esdevinguin consumidors 
més responsables fent que la informació sobre els cicles de vida dels productes i serveis 
sigui més transparent i accessible del que és avui. L'economia del comportament mostra 
que els consumidors no sempre actuen racionalment i una major informació no sempre 
comporta decisions més responsables. Per tant, les troballes de l’economia i la psicologia 
del comportament (per exemple, quant a patrons de comportament del consumidor) s'han 
d'utilitzar per informar les polítiques i regulacions del mercat tant per als consumidors com 
per als productors. Es necessiten mètodes i accions innovadors per tal de permetre que els 
responsables polítics, els reguladors, les corporacions i els ciutadans creïn un mercat on 
es puguin prendre amb facilitat decisions més responsables. Esperem que aquestes afectin 
(positivament) l'equilibri entre entre vida i treball i el benestar personal.

ABAST 

Canviar el nostre pensament a llarg termini, avaluar de nou el nostre consum i traslladar 
l'èmfasi de la riquesa material al benestar saludable són accions fonamentals per al 
desenvolupament de valors adequats a la necessitat de preservar els nostres entorns socials, 
econòmics i naturals.

Cal explorar polítiques que tinguin objectius explícits de dur a terme investigacions sobre el 
mercat i el comportament, en línia amb les economies alternatives (per exemple, la societat 
del servei, l'economia compartida).

Addicionalment, es pot dirigir la recerca a desenvolupar experiments amb els termes 
contractuals, els marcs legals i les polítiques de protecció del consumidor per explorar 
i difondre els patrons de consum responsable.

És necessari obtenir coneixements sobre un maneig més responsable dels recursos i la 
corresponsabilitat de les empreses, els actors públics i els ciutadans, amb una atenció especial 
a la promoció de l'economia circular. Exemples d'això són les subvencions per al reciclatge 
i les energies renovables, les tecnologies i aplicacions per ajudar al consum responsable, la 
legislació i els incentius per als béns i productes de llarga durada i la recuperació de recursos.

Es fa necessari explorar com posar en pràctica comunitats experimentals amb marcs legals 
i incentius que puguin promoure bones pràctiques (per exemple, mitjançant plans d'estudis 
educatius i campanyes d'informació).

IMPACTE ESTIMAT

• Models de consum més intel·ligents i canvis d'estil de vida que afectin l'ús de recursos 
(inclòs el temps com a recurs).

• Un primer pas en la cocreació d'iniciatives polítiques amb la inclusió de ciutadans i grups 
d'interès públic.

• Informació per a nous estàndards i normes relatives a productes i serveis sostenibles 
amb responsabilitat de totes les parts interessades i responsables (polítiques 
empresarials) i condicions contractuals adequades, marc legal i protecció del consumidor.

• Generació de models, productes i serveis empresarials sostenibles nous.
• Desenvolupament d'uns marcs jurídics i de governança sòlids que donin suport a la 

corresponsabilitat en la promoció de patrons de consum sostenibles.

MATÈRIA 12
CONSUM MÉS INTEL·LIGENT: MÉS BENESTAR
TEMA DE RECERCA
CONSUM MÉS INTEL·LIGENT: MÉS BENESTAR
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 63
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

• Un moviment més actiu envers una economia circular, amb la preservació de 
recursos i materials i una major qualitat de vida.

• Augment del benestar, en termes de salut f ísica i psicològica, incloent-hi 
estratègies noves per a la gestió de la vida personal.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Àustria, Dinamarca, Bulgària, Hongria

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[FR] Visió 2
Projecte col·lectiu
«La societat en general sortirà de la sobreproducció i, per tant, del sobreconsum.»

[CZ] Visió 1
Una societat sense plàstics
«El 2050, els nens seran educats tant a l'escola com a casa sobre com comportar-se 
ecològicament».

[FI] Visió 1 
VALORS – immaterialitat i minimalisme
«El valor social no es basa en el consum. [...] La informació pertany a tothom: les 
comunicacions de dades són un dret bàsic i les dades i interf ícies estan obertes als 
ciutadans. [...] La co-possessió dels productes és habitual.»

[FI] Visió 4
El futur del consum responsable
«Els ciutadans ja no valoren la cultura d’usar i llençar, la producció sense ètica ni 
la baixa qualitat. Per tant, els nens i els ciutadans són educats a llarg termini per 
convertir-se en consumidors responsables. Com a resultat, es produeixen menys 
residus i es processen de forma més eficient quant a l’ús d'energia, per exemple. [...] 
El consum responsable també augmenta els negocis i l'economia, a més de crear 
empreses i llocs de treball nous. La informació sobre el consum responsable i les 
innovacions desenvolupades sobre la base d’aquestes informacions podrien ser un 
nou producte d'exportació finlandès. El consum responsable es produeix especialment 
a les ciutats del futur, on les persones viuen densament i en harmonia amb la natura. 
El consum responsable s'estén des de les opcions de transport fins a les eleccions en 
productes alimentaris i productes bàsics, com ara el tèxtil i l’electrònica per a la llar.»

[DE] Visió 1 
La sostenibilitat posada en pràctica
«L'economia serveix a les persones, no són les persones les que serveixen l'economia.

• El creixement no és la principal motivació ni l’indicador de l'èxit econòmic 
(societat del postcreixement).

• Orientació cap al bé comú (economia comunitària).
• El progrés tecnològic no produeix automàticament més producció, sinó que el 

temps obtingut també es pot utilitzar per a altres finalitats (ja no cal una jornada 
laboral de 8 hores).»

[BE] Visió 5
Moviment sostenible
"Soc un consumidor just: conec el meu productor de cafè, de te o de llet.»

[CZ] Visió 1
Consum conscient
«Coneixem l'impacte de les nostres accions. Ens informen sobre l'origen i la 
composició del que consumim.» [WP2]

—
Gran Repte 5

Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 64
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Una integració urbanorural més equilibrada que tingui en compte la diversitat de les zones 
rurals (és a dir, el suburbi, la perifèria exterior, l’àrea rural profunda) es considera vital per 
a la qualitat de vida dels ciutadans, tant urbans com rurals. Hi ha una gran preocupació a 
diferents països sobre la disminució de la qualitat de vida a les zones rurals i la migració 
del camp a les zones urbanes. S’acostuma a fer èmfasi en la necessitat d'una integració 
de la planificació territorial de les ciutats i les zones rurals per millorar la sostenibilitat 
social, ecològica i econòmica, tot preservant el caràcter distintiu de cada espai.
Actualment, la governança participativa es troba a faltar en gran part. Com a base per a 
les possibles solucions, és necessària una comprensió més profunda de la diversitat de 
situacions. També necessitem nocions més diferenciades que la senzilla dicotomia rural/
urbà: la ciutat i el camp no acaben realment en una frontera; la responsabilitat de les 
autoritat locals acaba allà, però hem de considerar l'àrea urbana funcional.

ABAST 

La recerca hauria d'analitzar un o diversos dels aspectes següents:

• Nocions diferenciades de diversos tipus de patrons de desenvolupament espacial 
basats en estudis empírics de casos concrets a tot Europa.

• Maneres d'establir vincles culturals i f ísics a través de diversos tipus d'espais.
• Solucions per a fluxos de recursos ambientals urbans i rurals sostenibles, 

identificació de bases d'actius i mitjans de cogovern per compartir-los.
• Maneres de millorar la qualitat de vida i l'atractiu del paisatge rural a les zones rurals 

desafavorides.
• Integració d'enfocaments urbanístics de planificació rural.
• Governança participativa de la planificació territorial i estructures de govern 

participatiu urbanorural compartides que han de ser explorades.
• Exploració dels factors de de la migració, tant des del camp fins a la zona urbana, 

com a l’inrevés.
• Recull, anàlisi i difusió de casos d’estudi de bones pràctiques de simbiosi urbanorural 

a diferents parts del món.
• S’ha minimitzat la tendència a centrar-se en les diferències entre la ciutat i el camp i 

hi ha una comprensió mútua entre tots dos.
• Maneres de desenvolupar zones rurals per preservar-ne les identitats i el capital 

humà social.
• Solucions desenvolupades perquè les zones rurals puguin atraure més habitants.
• Una visió diferenciada sobre diverses condicions en diferents àmbits.
• Més cadenes de valor integrades localment i una petjada ecològica reduïda.
• Augment de la resiliència de les ciutats.

MATÈRIA 13
SIMBIOSI URBANORURAL
TEMA DE RECERCA
SIMBIOSI URBANORURAL
GRANS REPTES
TOTS

—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 65
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Romania, Suècia, Eslovàquia, Àustria (experts, grups d'interès), Àustria (ciutadans), Dinamarca

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[HR] Visió 4
Eliminar les fronteres

• «Un desenvolupament urbà i rural equilibrat.
• Els estats membres de la UE són autosuficients pel que fa a la producció d'aliments i 

l'ús de fonts d'energia renovables. La representació demogràfica serà igual a la ciutat 
i al camp. La igualtat racial, econòmica, ètnica, de gènere i política està present a les 
societats.

• El planeta Terra és un lloc desitjable per viure-hi. Si cuidem la Terra ens cuidem 
nosaltres mateixos.»

—
Gran Repte 5

Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 66
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Les grans ciutats, molt denses i en creixement, que presenten més serveis culturals, una 
atenció sanitària millor i més possibilitats educatives, haurien d’esdevenir més habitables 
per a tothom. Aquest objectiu es pot aconseguir per mitjà d’accions diferents, posades en 
pràctica no només dins de la ciutat sinó a tot l'espai urbà funcional (FUA, segons les sigles en 
anglès). Les accions que s’hi inclouen són: fer grans parcs a les àrees abandonades urbanes, 
integrar arquitectònicament més zona verda a edificis i espais compartits públics i privats 
intersticials, reactivar espais públics i inventar usos nous per a les infraestructures urbanes, 
renovar l'habitatge públic o privat i fomentar externalitats positives per al medi ambient i 
crear zones limitades al trànsit i mobilitat amb bicicleta.

La ciutat ha de poder superarr els seus límits: la responsabilitat de les autoritats locals sí que 
té límits, però sabem que la ciutat no, per això s’ha de pensar en una àrea urbana funcional.

ABAST 

La recerca ha de respondre als reptes de la densitat, la diversitat, l'ecologia, el 
desenvolupament de les poblacions i la sostenibilitat financera de les ciutats denses i 
en creixement, i ha de fer-ho abordant les següents àrees no per separat, sinó de forma 
combinada,, utilitzant diferents formes de consulta ciutadana a tots els àmbits:

• El teixit urbà mixt i integrat: distribució de serveis comuns en temps i espai per evitar la 
centralització i la massificació i reduir la tensió entre el centre i els afores.

• Facilitar l'adopció de noves pràctiques sostenibles eficients (per exemple, canvi de 
comportament i estils de vida sostenibles).

• Identificació de pràctiques innovadores i innovació social, fins i tot de fora d’Europa, 
que es poden escalar.

• La difusió de “pràctiques prometedores” i “bones pràctiques" (per exemple, 
sostenibilitat urbana avançada, agricultura urbana, regeneració urbana...).

• La creació d'un sistema integrat de caràcter transport públic (macro) i privat (micro).

IMPACTE ESTIMAT

• Anàlisi i cartografia dels fluxos de sòl i de persones.
• Una estratègia per identificar llocs i serveis per integrar-los amb vista a solucions de 

governança per a l’espai urbà funcional, inclosa la participació ciutadana.
• Augment de la sostenibilitat, per exemple, tot reduint la necessitat d’usar d'automòbils 

per desplaçar-se. Això fomentarà ciutats dinàmiques en termes d'activitats tant 
econòmiques com culturals.

• Enllaços amb pimes locals i desenvolupament de plans empresarials potencials (que es 
poden recollir i adoptar una vegada finalitzen els projectes).

• La comprensió creixent per part dels ciutadans de la interf ície ciència/política, així com 
la ciència mateixa.

• Ciutadans més empoderats.

MATÈRIA 14
FER QUE LES ÀREES URBANES DENSES I EN CREIXEMENT SIGUIN MÉS SOSTENIBLES I HABITABLES
TEMA DE RECERCA
FER QUE LES ÀREES URBANES DENSES I EN CREIXEMENT SIGUIN MÉS SOSTENIBLES I HABITABLES
GRANS REPTES
4. TRANSPORT INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE I INTEGRAT
5. ACCIÓ CLIMÀTICA, MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA DE RECURSOS I MATÈRIES PRIMERES

—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 67
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

França, Itàlia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[FR] Visió 5
Viure en una societat equilibrada
«Es desenvolupen empreses de proximitat que ofereixen sobretot productes locals. 
També existeixen espais dedicats a l'intercanvi i l'intercanvi de béns i serveis, 
juntament amb espais culturals col·lectius autogestionats.»

[DK] Visió 4
La ciutat de la natura en el futur
«La ciutat és lliure d'automòbils: el sistema de transport ha de substituir 
completament l'ús de cotxes particulars. El sistema per aconseguir-ho podria ser 
trens elèctrics i d'alta velocitat magnètics. La ciutat és verda.»

[IT] Visió 2
Una ciutat simplement especial
«Els llocs esdevenen així en espais compartits que afavoreixen el desenvolupament 
de ciutadans actius i participatius.»

[NO] Visió 4
El ciutadà mediambiental en una ciutat de "viatge curt" i "megalocal" el 2040
«Bones solucions col·lectives, un mode de pensament multiús fort i una gran densitat 
de població contribuiran a una menor càrrega ambiental global i a un major benestar.» 

—
Gran Repte 5

Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



Pàg. 68
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

1.  La Comissió Europea, per exemple, DG Regió, hauria de considerar fer que l'accessibilitat 
i l’assequibilitat dels espais verds en el desenvolupament urbà siguin una prioritat més 
clara i explícita en els programes dels fons estructurals per al període 2021-2028.

Aquesta recomanació de política també es podria coordinar juntament amb altres 
instruments de política de la UE, més específicament els programes LIFE, els programes 
KIC per reduir els efectes del canvi climàtic i objectius d'adaptació i els programes de 
desenvolupament rural. També es podrien integrar les activitats de recerca actuals i 
planificades pel que fa a l'energia sostenible, les pràctiques de fabricació, la planificació i 
la construcció sostenibles i l'eficiència dels recursos.

2. Quan es comuniqui la informació per canviar el comportament del consum, cal estudiar 
els efectes psicològics i socials, a més dels factors econòmics dominants.

3.  En dur a terme recerca, legislació i recomanacions polítiques, la UE també ha de 
considerar les responsabilitats i els recursos de la indústria, el govern i altres interessos 
públics, a més de difondre la informació als ciutadans.

Això respon a canvis actuals de la societat i la recerca en què s’ha passat de pensar en 
els consumidors i ciutadans com a actors racionals a integrar-hi factors emocionals i 
afectius que influeixen en el mercat i en el comportament del consumidor.

Les associacions de consumidors haurien d'estar molt interessades en aquesta 
investigació i en aquestes recomanacions de polítiques per desenvolupar els seus 
propis àmbits.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES SOBRE CONSUM 
SOSTENIBLE I DESENVOLUPAMENT URBÀ I RURAL

—
Gran Repte 5
Acció climàtica, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres



"Fer que 
l'accessibilitat i 

l’assequibilitat dels 
espais verds en el 
desenvolupament 
urbà siguin una 

prioritat més clara 
i explícita en els 
programes dels 

fons estructurals"



Pàg. 70
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA
—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 71
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 

Gran Repte 6
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Pàg. 72
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Igualtat en la diversitat: en principi, totes les persones són iguals. Tot i així, és important 
trobar maneres de fer que la igualtat sigui real en la vida quotidiana. Les nostres societats 
experimenten canvis socioculturals vinculats a la migració, la globalització o la crisi de la 
democràcia que, o bé podem estudiar i afrontar, o bé podem negligir i romandre sense 
preparació. La diversitat s'hauria de veure com un potencial més que un inconvenient.

Encara més, hi ha potencial per millorar la implementació de polítiques existents que 
aborden aquests canvis a nivell nacional i europeu. Cal desenvolupar models nous i 
enfocaments innovadors per a la inclusió social.

ABAST 

La recerca hauria d'estudiar els enfocaments per potenciar la diversitat a les comunitats 
mitjançant la creació de models millors que permetin entendre la relació entre les condicions 
socials i la disposició per a la inclusió social tenint en compte les diferències entre cultures. 
Cal buscar models reeixits d'empoderament de la diversitat a les comunitats a l’estranger i 
examinar la possibilitat de transferir-les a les polítiques locals i a les activitats educatives.

La investigació també hauria d’explorar la compatibilitat entre normes legals i socials. En 
els processos d'empoderament de la diversitat s'han d'explorar models de resolució de 
conflictes col·laboratius.

IMPACTE ESTIMAT

• Millora de la integració de les comunitats i la diversitat, més consciència comunicativa.

• Millor coneixement de les barreres i els facilitadors d'inclusió social.

• Comunitats més tolerants i dinàmiques.

• Una major cohesió social.

• Major igualtat de drets per a tots els grups socials.

• Canvi de comportament en les actituds des de la tolerància fins a l'acceptació.

• Canvi de comportament en els esquemes mentals des dels més estereotipats fins 
als més complexos.

• Crear comunitats de pràctica.

CONSTRUCCIÓ DE LA COMUNITAT

MATÈRIA 15
EMPODERAMENT DE LA DIVERSITAT A LES COMUNITATS 
TEMA DE RECERCA
EMPODERAMENT DE LA DIVERSITAT A LES COMUNITATS 
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 73
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[PL] Visió 1 
Família saludable, societat saludable (la flor de la vida)
«La nostra visió fa referència a una atenció sanitària eficaç i innovadora, que és la base d’una 
família i una societat saludables.»

[BG] Visió 6 
Evolució en l’atenció sanitària
«...Una atenció sanitària avançada [...] i una minimització en la difusió de malalties.»

[CY] Visió 3
Drets humans
«[...] igualar l’accés a aspectes que donem per segurs, com ara la salut, l’educació i la jubilació.»

[FI] Visió 2
Seguiment predictiu de la salut
«L’autoritat d’una persona sobre si mateixa, així com el seu benestar augmenten i tots tenen 
igual accés als serveis de salut.»

[EL] Visió 6
Cinc pilars del desenvolupament humà
«Salut: accés a instal·lacions sanitàries amb cobertura mèdica independentment del nivell de 
renda.»

[CY] Visió 2
Una societat justa orientada als drets humans
«Una societat que proporciona igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans de la UE, i que 
garanteix accés directe als sistemes de salut i d’educació.»

[BG] Visió 6
Evolució en l'atenció sanitària
«L'atenció sanitària és gratuïta i generalment accessible.»

[UK] Visió 6
Empoderament ciutadà
«Les persones se senten capacitades per tenir cura de la seva salut i del seu benestar. Els 
nivells més alts de salut/atenció/educació/recursos disponibles són a l’abast de tothom.»

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 74
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

La presa de decisions basades en l'evidència sovint implica el coneixement de 
diverses fonts i la confiança en aquestes. No obstant això, hi ha molt per fer per 
superar el repte del clientelisme en la societat (que es basa en la presa de decisions 
arbitràries i egoistes). A més, cal trobar la relació entre la contribució ciutadana 
(detecció de problemes) i la contribució experta (aplicació de la solució).

D’altra banda, el sistema educatiu actual no fomenta el pensament crític i analític, de 
manera que els ciutadans tenen dificultats per comprendre l'evidència pel que fa a la 
formulació de polítiques.

També hi ha el repte d'enfortir la confiança dels ciutadans en la ciència, les 
institucions i les polítiques que estan destinades a servir a la comunitat. Quan 
construïm comunitats, hem de capacitar els ciutadans per accedir a dades i 
evidències i consultar-les, tot acceptant l’espai per al seu propi judici basat en el valor.

ABAST 

Les investigacions haurien de centrar-se en la creació de models per a la política 
basada en l'evidència en els múltiples sectors de la ciència i per crear més 
consciència intel·lectual entre els ciutadans i els responsables polítics.

Cal estudiar i desenvolupar programes d'intervenció basats en evidència per reduir 
els prejudicis dins les comunitats i entre aquestes. És necessari explorar models de 
processos participatius per a la configuració de l'agenda col·lectiva en funció de les 
necessitats i els entorns diferents i específics de cada ciutadà. Això requereix una 
investigació teòrica i empírica sobre com les comunitats poden ser transformades pel 
coneixement, que hauria d’incloure:

• Introduir mesures per al canvi de mentalitats a la societat, tot involucrant els 
ciutadans en la presa de decisions.

• Empoderar els ciutadans mitjançant campanyes d'informació i eines digitals 
accessibles.

• Fonamentar les decisions en la recerca i les dades.

• Especificar la relació entre les contribucions dels ciutadans i els experts.

MATÈRIA 16
CONSTRUCCIÓ DE LA COMUNITAT BASADA EN L’EVIDÈNCIA
TEMA DE RECERCA
CONSTRUCCIÓ DE LA COMUNITAT BASADA EN L’EVIDÈNCIA
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 75
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

IMPACTE ESTIMAT

• Capacitat per justificar polítiques públiques, la seva sostenibilitat i 
possibilitats d’aplicació.

• Una societat empoderada capaç de desenvolupar la visió.

• Implicació de les parts interessades en l'anàlisi i la presa de decisions 
polítiques basades en dades substancials utilitzant mètodes i eines per 
a l'avaluació de l'impacte de les polítiques.

• Reducció del poder dels polítics per prendre pel seu compte decisions 
que afecten tota la comunitat.

• Reducció de la perspectiva esbiaixada que es genera per la 
desinformació.

• Dades útils i significatives per a ciutadans i comunitats que es poden 
utilitzar en la vida real.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,7/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Croàcia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[PT] Visió 5
Construïm el futur ara
«Les persones, els ciutadans, tindran més veu i pes en la presa de decisions.»

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«El sentiment de pertinença a la comunitat és fort i és un sentiment comú 
entre els ciutadans.»

[IE] Visió 2
Expressió de qualitat
«Gent més compromesa políticament.»

[UK] Visió 6
Empoderament ciutadà
«Tots els serveis haurien de ser guiats per la comunitat.»

[CZ] Visió 5
Societat civil oberta
«Elaborar informació útil en lloc d’informació que llastri.» 

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 76
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

1. Implicar representants del Parlament Europeu a l’hora de determinar o crear l'àmbit 
de la recerca.

2.  Pel que fa a la "Construcció de la comunitat en l'evidència": consultoria 
intergovernamental o inter-DG i grup de treball sobre política basada en l'evidència.

3.  Pel que fa a "Empoderament de la diversitat a les comunitats", potser no sigui 
necessari redactar un tema de recerca, sinó establir un programa de coordinació i 
suport per a la construcció de comunitats.

4. Processos participatius en la creació de polítiques relacionades amb la construcció 
de comunitats.

5. Invertir més i estimular les investigacions en la construcció de comunitats basades en:

• Enfocaments interdisciplinaris i multisectorials.
• Models nous de recollida i avaluació d'evidències.
• Enfocament de baix a dalt: implicar els ciutadans perquè creïn una imatge real de 

les seves necessitats, interessos i desitjos.
• Informar els ciutadans sobre els resultats de la investigació implementada i els 

resultats per mesurar l'impacte que té sobre les seves vides.
• Empoderament digital (augmentar l'alfabetització digital).
• Transparència.
• Principis d'inclusió social i bones pràctiques.
• Procés participatiu de presa de decisions.

6. Fer que les dades sobre recerca i assoliments científics siguin accessibles i de fàcil 
comprensió per als ciutadans.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES SOBRE 
CONSTRUCCIÓ DE LA COMUNITAT

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 
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Pàg. 78
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Les comunitats desafavorides, els ciutadans i les ONG no coneixen els serveis essencials i 
com accedir-hi. A més, les eines digitals no es poden aplicar com un bàlsam per a les ferides 
socials obertes. La manca de canals clars per a una participació ciutadana significativa 
reforça els sentiments de desencoratjament i la desconfiança vers els òrgans de govern. El 
coneixement asimètric i els sistemes guvernamentals aparentment opacs, fan que el somni 
d'aconseguir una societat europea inclusiva i reflexiva sembli més llunyà que mai.

ABAST 

Cal comprendre la dinàmica i els reptes de l’empoderament ciutadà i la participació en una 
societat diversa i digital, així com explorar maneres empíriques i/o experimentals amb què 
els ciutadans podrien tenir un paper actiu en el disseny, la producció o la direcció de serveis 
públics i processos democràtics. Els mètodes i les eines, que s’estan desenvolupant, 
haurien de garantir que tothom (la societat en tota la seva diversitat) tingui les capacitats i 
les motivacions per a participar en el procés; tots els tipus de coneixement haurien de ser 
definits i inclosos de manera semblanten els processos participatius. La recerca hauria 
de prendre en consideració com aquest redisseny pot millorar tant la inclusivitat com els 
resultats dels serveis públics i els processos democràtics. La recerca hauria d’explorar 
també quins són els requeriments perquè la participació tingui èxit, i quins són els diferents 
impactes dels diferents mètodes participatius aplicats.

IMPACTE ESTIMAT

• Incrementar la responsabilitat col·lectiva i la conscienciació per tal que els ciutadans 
comencin a entendre la seva responsabilitat individual i la seva oportunitat de causar 
un impacte.

• Trobar mètodes, eines i tècniques que sistematitzin la participació pública i la 
transparència en la presa de decisions. Els ciutadans aprendran coses sobre les 
institucions, el procés de presa de decisions i les dimensions de les decisions 
(aprendre fent). Totes les parts implicadesinstitucions, parts interessades, científics... 
aprendran les unes de les altres.

• Promoure formes noves de compromís ciutadà per tal de reduir la corrupció, 
incrementar la transparència i aconseguir una millor governança.

• Respectar i tractar igualitàriament tots els tipus de coneixements i habilitats.

• Fer participar els ciutadans en els processos participatius en totes les etapes de les 
seves vides.

• Crear fòrums de diàleg entre els ciutadans i els líders polítics per promoure la cohesió 
social i la confiança en les institucions de govern. Desenvolupar una plataforma 
senzilla i efectiva per a recollir i comunicar dades de manera segura, formar els actors 
involucrats i tractar amb les iniciatives comunitàries.

GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

MATÈRIA 17
CIUTADANS EMPODERATS
TEMA DE RECERCA
CIUTADANS EMPODERATS
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 79
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,00/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Croàcia, Malta, França, Itàlia, Bèlgica

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LV] Visió 3 
Estil de vida responsable
«La responsabilitat personal de cada ciutadà en la presa de decisions.»

[DK] Visió 2
Una societat democràtica amb igualtat d’oportunitats
«Educació en cultura democràtica a l’escola primària.»
«[...] Agnes va participar en molts debats als mitjans socials. Ella va fer servir la seva 
llibertat d’expressió dins de la “responsabilitat d’expressió”.»

[PT] Visió 5
Construïm el futur ara
«Participo tots els dies en la construcció del meu futur, de la meva família i la meva 
comunitat de la mateixa manera que participo en CIMULACT avui. La llibertat individual 
d’elecció i de participació en una educació i una formació contínues, en la política i en la 
ciutadania és fonamental, com ho és també l’estudi dels drets fonamentals.»

[UK] Visió 6
Empoderament ciutadà
«Tots els serveis haurien d’estar liderats per la comunitat, dirigits al màxim empoderament 
de grups i individus, on tots sentin que tenen opcions i accés i que són escoltats.»

[UK] Visió 4
Sense títol
«- Els ciutadans decideixen sobre les prioritats de la despesa (per exemple, impostos, 
referèndums, pressupostos participatius...).
- Eixamplament dels mecanismes de debat públic i de vot.
- Organització de més tallers com aquest, referèndums electrònics, debats públics que 
incloguin més partits polítics i grups d’interès.»

[SE] Visió 2
Educació: un sistema educatiu estandarditzat a la UE
«El treball per projectes, així com les aules i classes virtuals enllà de les fronteres 
nacionals són una realitat.»

[CZ] Visió 5
Junt per un sol món
«Un sistema educatiu atractiu [...] que promogui la transferència de coneixement.»

[PT] Visió 3
 UE: som
«Una societat responsable amb una participació (pública) conscient, activa, deliberativa i 
cooperativa.»

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 80
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

Actualment no hi ha una relació directa entre com la recerca i la innovació finançades 
públicament aporten un “retorn” a la comunitat. La investigació acadèmica pot 
trobar-se allunyada de la realitat quotidiana.

Són necessàries les condicions marc per a apropar més els projectes de recerca, 
innovació i desenvolupament als beneficis potencials de la comunitat.
El desafiament requereix:

• La democratització del finançament de la recerca, és a dir, més participació i 
millor avaluació de la recerca.

• Un procés de recerca més transparent (avaluació, intercanvi d’opinions, ús del 
finançament, investigacions derivades i impacte).

• Una legitimitat de la recerca més alta; per exemple, considerant anàlisis de 
cost-benefici a llarg termini que contribueixin a la construcció de les capacitats 
socials i intel·lectuals de la comunitat.

• El públic general hauria de rebre informació accessible sobre el procés de 
recerca i els impactes dels resultats de les investigacions.

ABAST 

La recerca hauria d’explorar:

• Formes d’avaluar, seleccionar i prioritzar la recerca d’acord amb la seva 
possibilitat de contribuir al desenvolupament sostenible i produir potencialment 
un impacte beneficiós per a la comunitat.

• Una millor comprensió de la recerca finançada públicament enfront de la que és 
finançada privadament per tal de garantir perspectives àmplies a la investigació.

• Maneres de continuar amb l’accés obert i la ciència oberta.

IMPACTE ESTIMAT

• Més rellevància de la recerca gràcies a un contacte millor amb les necessitats 
fonamentals des de perspectives de baix cap a dalt a les institucions de recerca.

• Més rendibilitat per als contribuents.

• Els ciutadans prendran part activa en qualsevol etapa del procés de recerca 
(des de la generació de la idea fins a l’aplicació dels resultats).

• Els resultats de la recerca serien posats en pràctica més ràpidament i més 
eficientment per al benefici dels ciutadans, o per al de les empreses.

• S’esvairà la preocupació que la recerca pugui tenir-ho dif ícil a l’hora de provar 
la seva rellevància en les seves etapes primerenques.

MATÈRIA 18
RECERCA SIGNIFICATIVA PER LA COMUNITAT
TEMA DE RECERCA
RECERCA SIGNIFICATIVA PER LA COMUNITAT
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 81
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,74 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Noruega – 4a prioritat

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[SK] Visió 4
Futurofarma i turisme espacial
«Combinar la ciència amb la natura de forma racional de manera que ambdues parts 
tinguin un efecte.»

[SK] Visió 2
Tecnologia per a una salut millor
«La gent viurà una vida de qualitat a causa del suport a la recerca i el desenvolupament, 
un millor accés als seus resultats i una millor cooperació dels actors involucrats.»

[RO] Visió 3
Tornar a (les nostres) arrels
«La tecnologia es desenvoluparà en harmonia amb el medi ambient i les necessitats dels 
individus.»

[CZ] Visió 5
Junts per un sol món
«[...] Finançament de la recerca per al desenvolupament de tecnologies respectuoses 
amb el medi ambient i models de treball que s'han de dissenyar tenint en compte les 
necessitats humanes.»

[EL] Visió 5
L'ésser humà al centre de l'educació i els intents de desenvolupament
«El desenvolupament de la societat, la tecnologia i la nostra economia s'han de fer de 
manera beneficiosa per a la humanitat. No hi hauria cap desenvolupament que perjudiqui 
la humanitat o el medi ambient. Hem de respectar i utilitzar els beneficis de tots els llocs.»

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 82
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

1.  El programa de recerca ha de reconèixer les comunitats (f ísiques i virtuals) com 
a mitjà per resoldre els problemes derivats dels canvis que es produeixen a la 
societat (per exemple, el nou mercat laboral).

2.  Tenir més ciutadans, científics, governants que treballin en l'articulació de 
projectes (disseny, implementació, solucions... en totes les etapes).

3. Considerar per a cada projecte si és rellevant involucrar o no els ciutadans, a quina 
escala, en qualsevol o totes les fases.

4. Definir tots els requisits (conceptuals) perquè la participació sigui exitosa: política, 
pràctica, teòrica, social (necessitats bàsiques satisfetes).

5.  Desenvolupar la consciència sobre l'existència i els efectes de la participació en 
els governants.

6. Explorar, experimentar i avaluar els processos de participació a diverses escales, 
amb públics i temes diferents.

7. Experimentar els processos de participació en cada etapa de la vida (la gent 
integra aquests processos i té més possibilitats de reproduir-los).

8. La participació hauria de ser obligatòria en el currículum educatiu (escoles, 
universitats) i per a adults i persones grans. Qualsevol que experimenti aquesta 
participació, que la visqui, sabrà posar-la en pràctica i ho farà de forma natural.

9.  Una de les polítiques a què s’ha de donar suport és la recollida i difusió de models 
de bones pràctiques per compartir les responsabilitats d'empoderar els ciutadans 
en la gestió de les eleccions vitals (entre governs, empreses, comunitats i 
individus). Seria una "xarxa CIVITAS" dedicada a aquest tema (vegeu www.civitas.eu).

10. Definir els diferents tipus de coneixement per a la recerca i respectar-los tots 
per tal de donar una veu semblant a tots els ciutadans i als seus coneixements. 
La recerca no és només per als científics. Aquest tipus de coneixement inclou 
aspectes econòmics, tècnics, socials, etc.

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 
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Pàg. 84
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

L'economia "amb ànim de lucre" no respon a les necessitats de la societat. Hi ha 
preocupacions sobre l’escletxa creixent de pobresa i ingressos, l'exclusió social i la degradació 
dels valors socials als estats membres. Els models econòmics alternatius (nous) existeixen 
o estan sorgint arreu del món. Es basen en valors socials diversos en comptes de valors 
monetaris, i hi inclouen diferents tipus d’instruments (regals, intercanvi, lloguer, compartició...). 
Aquests models nous poden tenir el potencial d’ajudar a mantenir els estàndards europeus 
de benestar social actuals i garantir la cohesió social. Els múltiples actors dins dels estats 
membres i a nivell europeu no tenen una visió completa del contingut, dels avantatges i 
desavantatges i dels potencials d'aquests models. És important tenir una visió general i una 
base de coneixement comuna per tal de desenvolupar una estratègia política sòlida.

ABAST 

Hi ha una necessitat absoluta d'un diàleg a escala europea sobre aquests models econòmics 
alternatius que existeixen i que estan sorgint a tot el món.
Mètode: les accions de suport a la comunitat (CSA) han de dissenyar un enfocament de 
múltiples actors (científics, responsables polítics, empreses, ciutadans, organitzacions de la 
societat civil) per fomentar un diàleg sobre experiències amb altres models alternatius, amb 
els objectius següents:

• Exploració, comparació i avaluació de models econòmics alternatius per construir una 
base de coneixement comuna.

• Difusió i participació de tots els grups d'interès rellevants en activitats de co-creació.

• Integració i adaptació de models per al context regional o local.

• Desenvolupament d’estratègies per a la implementació de polítiques.

IMPACTE ESTIMAT

• Els actors rellevants tenen una visió general d’altres models econòmics alternatius 
emergents.

• Els responsables polítics i altres actors rellevants poden implementar estratègies per 
desenvolupar els models alternatius en la seva situació específica.

• Més diversitat de models econòmics alternatius a Europa. Això pot conduir a una major 
capacitat de recuperació de la societat.

• Formació de xarxes, sistemes, connexions i cooperació nous que permetin abordar les 
necessitats de la societat.

• S'afegeix un nou repte a l’Horitzó 2020: Repte 8 – Nous models econòmics.

• Canvi de comportament en els esquemes mentals des dels més estereotipats fins als 
més complexos.

• Crear comunitats de pràctica.

MATÈRIA 19
DEBAT SOBRE MODELS ECONÒMICS ALTERNATIUS
TEMA DE RECERCA
DEBAT SOBRE MODELS ECONÒMICS ALTERNATIUS
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES
8. MODELS ECONÒMICS NOUS

ECONOMIA SOCIAL

—
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Aquest tema de recerca va sorgir a la conferència paneuropea, prenent com a base altres dos 
temes de recerca. Tantmateix, no hi ha informació sobre valoració en línia o priorització.

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[HR] Visió 1
Nova era
«La prosperitat, el respecte mutu, la igualtat, la solidaritat i la igualtat d'oportunitats per a 
tots són els objectius que assolirà l’“Ésser humà de la nova era”. Un sistema diferent creat per 
l'ésser humà de la nova era tindrà els següents valors: modèstia, solidaritat global, empatia.»

[LU] Visió 5
De zombis a comunitats: coexistim en la solidaritat i el treball per al benestar de tots 
els ciutadans
«La nostra visió “De Zombies a comunitats” preveu que el 2050 existeixin els següents elements:
- una renda bàsica sense excepcions per a cada ciutadà
- un sistema monetari local o regional nou sense interessos, i bancs de "benestar" per a una 
economia local.»

[UK] Visió 1
L'economia 2020 – 2022
«Les mesures d'èxit avui requereixen una recerca dogmàtica i implacable de beneficis basats 
en la producció i el consum a curt termini a costa dels drets humans i la seguretat i la felicitat 
individuals. L'economia 2020 requereix una redistribució massiva del poder i la presa de 
decisions als òrgans i representants democràtics per al bé comú. La diferència més important 
és el que constitueix una economia exitosa. Volem posar valor tant en l'impacte positiu que 
tenen les empreses sobre l'economia com en el creixement financer [...].
Desenvolupament econòmic i creixement de què es beneficien molts, i no només uns pocs, en 
un marc de sostenibilitat i igualtat de riquesa i oportunitats, recolzat pels principis de justícia 
comercial, rendició de comptes i transparència.»

[PT] Visió 2
Cooperació
«El 2050, la nostra societat es basa en valors cooperatius i en una visió sistèmica de la realitat. 
Ara hi ha una renda bàsica per a tothom que garanteix les necessitats bàsiques dels ciutadans 
(en termes d'alimentació, assistència sanitària, habitatge, educació i formació). Els ciutadans 
participen activament en la governança, i així garanteixen una bona gestió dels recursos 
(materials i immaterials). A més, els interessos de les persones i del planeta se situen per 
damunt dels interessos econòmics i financers.»

—
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REPTE

La digitalització de la vida quotidiana actual està dominada per grans jugadors i 
plataformes; una nova generació d'Internet proporciona grans oportunitats, però 
també amenaces a la igualtat de condicions per a tothom.

Hem d'assegurar que les noves tecnologies digitals no oprimeixin els individus i generin 
desigualtats. Per a això, és important garantir la igualtat d'accés a infraestructures 
barates o fins i tot gratuïtes de dispositius i serveis, d’informació (com ara recursos 
d'aprenentatge en línia) i d’eines (inclosos els sistemes basats en intel·ligència artificial).

ABAST 

La recerca ha d'explorar formes d'implementar un model de sistema d'informació i 
comunicació totalment distribuït. La Internet d'última generació hauria de ser una 
arquitectura digital per a un sistema d'informació i comunicació que cobreixi tothom de 
la mateixa manera. Cada node de la xarxa tindria possibilitats i oportunitats similars.

Cal comprendre millor les desigualtats i l'accés a la propera era digital (impulsat per 
la Internet de les coses, la realitat virtual, l’ús del llenguatge natural en la interacció 
home-màquina, etc.), definint-los en termes de drets humans i habilitats mínimes 
necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats.

També s’han de trobar maneres d'evitar la monopolització de les capacitats clau de la 
nova era digital, incloses les dades de diversos comportaments humans utilitzats per a 
la formació d'intel·ligència artificial.

IMPACTE ESTIMAT

• L'accés a les tecnologies digitals serà igualitari i universal per a tots els ciutadans 
de la UE ("dret bàsic de connexió", inclòs el dret de desconnexió lliure).

• La capacitació digital esdevé un motor important per superar els problemes 
econòmics i les llacunes socials i generacionals.

• Un canvi en la cultura de l'educació digital (relacionat amb la forma en què les 
dades són recollides i usades).

• Els ciutadans tenen accés als recursos d'aprenentatge i cursos oberts.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,67/5 (importància mitjana)    

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Xipre (4), Lituània (5)

MATÈRIA 20
FOMENTEM LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ERA DIGITAL
TEMA DE RECERCA
FOMENTEM LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'ERA DIGITAL
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES
7. SOCIETATS SEGURES: PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT D’EUROPA I LA SEVA CIUTADANIA

—
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LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[FI] Visió 1
VALORS - immaterialitat i minimalisme
«La informació pertany a tothom: la comunicació de dades, així com dades i interf ícies 
obertes als ciutadans són un dret bàsic.»

[CZ] Visió 3
Harmonia entre allò social i allò global
«Educació en línia, valors compartits i ètica: pacifisme, solidaritat, ajuda mútua.»

[CY] Visió 2
Una societat justa dedicada als drets humans
«Una societat on preval la justícia i que s'orienta sobre la base dels drets humans. Una 
societat que ofereix igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans de la UE, així com l'accés 
directe a un sistema segur de salut i educació.»

[MT] Visió 4
Tecnologia al servei de la societat
«El 2050, tots els membres de la societat tenen accés igualitari a una educació de qualitat i 
oportunitats per participar i contribuir equitativament en la presa de decisions justes i en tots 
els altres processos que afecten la seva vida. Les unitats familiars, en seva diversitat, són 
acceptades i recolzades per garantir que cada individu estigui inserit en un sistema social 
profitós.» 

[CY] Visió 3
Drets humans
«La visió es refereix a millors condicions de vida, a la igualtat d'accés a elements que donem 
per fets, com ara la salut, l'educació i la jubilació. A més, s'han de proporcionar oportunitats 
adequades a les persones més joves per tal de tenir una avaluació escolar adequada que 
asseguri una perspectiva professional apropiada.»

[SE] Visió 1
Igualtat entre dones i homes
«Que tots els progenitors tinguin la possibilitat d'una divisió justa de les baixes per maternitat 
i paternitat.»

[EL] Visió 1
Humanitat - Medi ambient - Escoles justes totalment equipades amb les darreres tecnologies
«Per exemple, totes les escoles disposaran de biblioteques digitals i la possibilitat 
d'organitzar videoconferències per a l'aprenentatge a distància»."

—
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1.  És important mantenir condicions de mercat segures per garantir la confiança en 
l'economia. En un període en què els nous models sorgeixen a un ritme accelerat, és 
important fer-ne una investigació. El pla de recerca també ha d'orientar-se a l'ús indegut 
d'alguns models econòmics alternatius (per exemple, monedes locals o digitals: riscos, 
beneficiaris, possibilitats d'abús i el seu impacte, etc.).

2.  Es proposa que més programes incloguin intercanvis intercontinentals, perquè 
l'economia social és un tema global (per exemple, programes pioners); pot ser interessant 
tenir la visió i l'experiència "externa" d’Europa i comparar Europa amb altres continents.

3.  Finançar la recerca que investiga com integrar l'economia social amb l'economia 
"normal", amb l'objectiu de crear una quantitat significativa de nous llocs de treball. 
Contribuirà al sorgiment d'un model econòmic més obert a la societat i a un paradigma 
econòmic més resistent.

4. Crear més xarxes locals, regionals, nacionals o internacionals per connectar ciutadans 
compromesos en comunitats de pràctica per al desenvolupament, la millora, 
l’aprenentatge, el desenvolupament de sinergies, etc. de models de negoci i models 
econòmics (nous o alternatius). Aquestes xarxes virtuals i reals es connectaran a les 
comunitats de recerca per aportar intel·ligència col·lectiva basada en la consciència 
comuna l'experiència compartida.

Els governs i els programes de recerca a diferents nivells poden donar suport al 
desenvolupament d'aquestes xarxes (econòmicament, f ísicament, pràcticament, etc.).

5. Cal unir l'economia social, les start-ups i la innovació social per tal d'impulsar l'aparició 
del nou paradigma econòmic. La investigació podria abordar la qüestió de com estimular 
les noves empreses que influeixen positivament en el bé comú i que fan ús de models 
econòmics alternatius o ajuden a introduir-los (suport financer, establir regles per a 
microcrèdits, recursos per a microcrèdits, política fiscal, desenvolupament d’incubadores, 
etc.).

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[FI] Visió 1
VALORS - immaterialitat i minimalisme
«La informació pertany a tothom: la comunicació de dades, així com dades i interf ícies obertes 
als ciutadans són un dret bàsic.»

[MT] Visió 4
Tecnologia al servei de la societat
«El 2050, tots els membres de la societat tenen accés igual a una educació de qualitat i 
oportunitats per participar i contribuir equitativament en la presa de decisions justes i en tots 
els altres processos que afecten la seva vida. Les unitats familiars, en seva diversitat, són 
acceptades i recolzades per garantir que cada individu estigui inserit en un sistema social 
profitós.» 

[EL] Visió 1
Humanitat - Medi ambient - Escoles justes totalment equipades amb les últimes tecnologies
«Per exemple, totes les escoles disposaran de biblioteques digitals i la possibilitat d'organitzar 
videoconferències per a l'aprenentatge a distància.»

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE ECONOMIA SOCIAL

—
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1. Cocreació de tecnologies útils per a la comunitat
Ampliar l'abast del «procés de descobriment d’emprenedors» utilitzat per a 
l'especialització intel·ligent.

Nous tipus de tallers de descobriment d’emprenedors podrien implicar ciutadans i 
científics per a la cocreació de noves tecnologies útils per a la comunitat.

2. Prova de l'acceptació de certes tecnologies
Crear espais virtuals i reals en què les tecnologies emergents (en fase d'idea) es 
presenten en contextos de la vida real i els ciutadans puguin expressar les seves opinions.

3. Prova de tecnologies en entorns reals
Les comunitats que ingressin als programes d'experimentació rebrien 1 milió d'euros per 
a qualsevol propòsit si 10.000 persones accepten formar part del programa per provar les 
noves tecnologies (per exemple, una nova forma de plataforma multimèdia).

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES SOBRE LES 
TECNOLOGIES AL SERVEI DE LA HUMANITAT

—
Gran Repte 6

Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



Pàg. 90
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

REPTE

En general, el sistema educatiu no té models de lideratge i de professors ben preparats, 
suport tècnic i alumnes motivats. El pensament crític i creatiu en els nens no està estimulat i 
no hi ha una connexió prou propera amb les societats que l'envolten. El sistema ha d'adoptar 
enfocaments personalitzats per potenciar les persones, adaptar-se a les necessitats 
socials i garantir l'accés a diferents nivells educatius en diferents regions geogràfiques. Els 
grups d'interès hi han d'estar més implicats perquè les escoles tenen un paper actiu en 
les comunitats locals. És necessària una cultura d'aprenentatge continu (reaprenentatge, 
adaptació, etc.) i, per tant, el sistema educatiu ha de funcionar com a "centres d’enllaç" per 
tornar a connectar els agents educatius.

ABAST 

La recerca hauria d'investigar com l'aprenentatge sistemàtic pot ser utilitzat com a motor per 
a la innovació i el desenvolupament local. Les escoles tradicionals s'han de complementar 
o modificar per esdevenir centres multitemàtics, dedicats a l'educació i la col·laboració 
entre ciutadans de totes les edats. Tots els nuclis s’han d’integrar el màxim possible amb el 
context humà i la cultura material. D'aquesta manera, haurien de promoure valors i fomentar 
la cooperació entre els agents d'aprenentatge (escoles, famílies, grups d'interès territorials, 
comunitats, tecnologia, medi ambient, etc.) per satisfer necessitats i expectatives individuals 
i comunitàries (incloent-hi educació personalitzada i pràctica), promoure la cohesió i la 
inclusió, i recolzar la creació de capacitats i l'augment del capital social.

IMPACTE ESTIMAT

• Reducció de l’abandonament escolar.

• Millora de l'educació personalitzada.

• Una educació molt més atractiva per als joves.

• No hi ha escassetat d'especialistes en determinats camps.

• Escoles i guarderies equipades amb tecnologia moderna.

• Els professors estan motivats, ben preparats per a desenvolupar la seva feina, 
degudament pagats i tothom els respecta.

• Les persones ben educades, amb pensament crític i creatiu construeixen societats 
lliures i pacífiques.

• Totes les institucions educatives formen una única xarxa.

• Les classes també es duen a terme en altres institucions, no només a les escoles.

• Els professors impliquen activament els professionals del ram a les classes i utilitzen 
programes innovadors i aplicacions educatives.

EDUCACIÓ (EN LA SOSTENIBILITAT)

MATÈRIA 21
L’ECOSISTEMA EDUCATIU COM A MOTOR DE LA INNOVACIÓ SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL
TEMA DE RECERCA
L’ECOSISTEMA EDUCATIU COM A MOTOR DE LA INNOVACIÓ SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL
GRANS REPTES
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
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• Contribució a l'aplicació dels objectius del desenvolupament sostenible global 
(especialment SDG 4 i 7), tenint en compte els tres aspectes de la sostenibilitat 
(econòmica, social i ambiental).

• Propostes i solucions sobre com desenvolupar i implementar centres multitemàtics i com 
connectar diferents formes d'educació (formal, no formal, informal).

• Propostes sobre com desenvolupar programes educatius basats en l’evidència adaptats a 
les necessitats nacionals.

 
• Programes innovadors per a l'educació del professorat.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

4,1/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Bulgària, Luxemburg, Lituània

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«L'any 2050, les escoles tradicionals seran substituïdes per centres temàtics dedicats a 
l'educació i la col·laboració entre ciutadans de totes les edats. Cada centre és el més integrat 
possible amb el context humà (...) Cada nucli consisteix en pavellons per a temes específics [...].»

[HU] Visió 5
Educació en el món de la transformació del treball
«L'educació actual no només ocorre dins dels límits de les aules escolars, sinó també en espais 
externs com, per exemple, llocs de demostració, centres de visitants, explotacions orgàniques, 
plantes de gestió de residus, etc.»

[IE] Visió 3
Relacions entre nosaltres i amb el medi ambient
«Els nens seran educats de forma més completa; per exemple, educats en comerç, en medi 
ambient, etc., amb un enfocament holístic.»

[SK] Visió 1
Divulgació de la ciència i la tecnologia
«Hi ha molts centres d'informació científica a tot el país. El públic general participa amb 
regularitat en activitats científiques i investigacions. La qualitat de l'educació científica a les 
escoles bressol, primària i secundària ha millorat considerablement.»

—
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REPTE

No hi ha prou pensament i acció amb disseny ni enfocaments creatius de co-creació a les 
escoles. Com dissenyem activitats d'aprenentatge, configuracions i processos per fomentar 
l'adquisició de pensaments amb disseny i habilitats vitals? Com integrar aquests paràmetres i 
processos en els plans d'estudis i, alhora, repensar les limitacions dels currículums existents? 
Es pot observar una manca d'enfocament en la manera de donar suport a l'aprenentatge 
autodidacta i informal. Com fomentem els creadors educatius de "contingut" i no només els 
consumidors de "contingut"? Cal centrar-se en el procés de disseny en comptes de centrar-se 
en els resultats finals.

No n’hi ha prou que hi hagi només un professor per classe per aconseguir una docència 
diferenciada i respondre a les necessitats de tots els nens a classe. Els rígids límits dels camps 
acadèmics formen itineraris educatius amb forma d’embu, infranquejables, i no deixen espai 
per a la flexibilitat. Els currículums actuals són conservadors i lineals, no a la carta. La tensió 
entre temes històricament fonamentals i un nucli curricular comú actualitzat a nivell europeu 
que reflecteixi les necessitats de la societat és un repte.

ABAST 

La recerca hauria d’explorar el poder del disseny en la investigació, el pensament i l’acció 
com a mitjà per fomentar la creativitat i la innovació i potenciar les capacitats dels estudiants 
per pensar diferent (establir i resoldre els problemes perversos o "poc definits"). Mitjançant 
l'adopció de l'enfocament sistèmic en l'estudi de les potencialitats del disseny en el pensament 
i l’acció des de les persones fins a les comunitats (ecosistema d'aprenentatge). La investigació 
hauria d'identificar bones pràctiques i mètodes per desenvolupar la creativitat. I també el 
desenvolupament d'enfocaments i eines concretes per tal de permetre als professors i a les 
escoles posar en pràctica el pensament creatiu com a procés educatiu bàsic. La investigació 
hauria de desenvolupar mètodes de diagnòstic dels talents dels estudiants (indicant-hi eines 
i etapes en el desenvolupament del coneixement psicològic i avaluant l'efectivitat dels canvis 
introduïts) per detectar i fomentar determinades habilitats i inclinacions.

Així mateix, s’hauria de desenvolupar una avaluació de la implementació del pensament creatiu 
en totes les etapes del procés educatiu, i una anàlisi de l'impacte dels canvis aconseguits.

IMPACTE ESTIMAT

• Es considera que el pensament creatiu i l’aprenentatge actiu són una qüestió clau per 
afrontar els grans reptes i els objectius de desenvolupament sostenible.

• Els ciutadans creatius (des de nens de l’escola bressol fins a gent gran) són oberts, valents, 
plens d'autoestima, lliures d'inhibicions, disposats a prendre mesures i responsabilitats.

• Capacitat d'acció col·lectiva i solució a nivell comunitari.
• Millora de l'acció innovadora en els àmbits social, ambiental i econòmic europeu.
• El benestar de la societat millora gràcies a la innovació que enfocada vers el 

desenvolupament sostenible.
• La creació d'ocupació augmenta perquè les persones coneixen allò en què són bones, 

sorgeixen noves professions i centres de recerca.
• La societat és feliç perquè la gent se sent satisfeta a la feinal, mentalment saludable i 

menys frustrada.

VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,99/5 (importància mitjana)

MATÈRIA 22
PENSAMENT I ACCIÓ AMB DISSENY I HABILITATS VITALS PER TOTHOM 
TEMA DE RECERCA
PENSAMENT I ACCIÓ AMB DISSENY I HABILITATS VITALS PER TOTHOM 
GRANS REPTES
7. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES

—
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PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Itàlia, Polònia

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[LT] Visió 1
Llibertat de crear - Responsabilitat. Futur Sostenible
«Educació (pràctica, il·limitada, experiencial).»

[CY] Visió 6
Escola experiencial futura
«Desenvolupament d'una escola d'experiències sense estructures tancades.»

[LU] Visió 6
Estic satisfet amb el faig! (Fes el que estimes, estima el que fas!)
«Avaluació de competències: com a estudiant, estudio al meu ritme; m’animo a 
provar i experimentar.»

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«L'educació del nen és continuada i organitzada de manera que enforteix les 
seves aptituds reals.»

[ES] Visió 2
Els petits canvis són poderosos 
«Hi haurà més formació de professors i reestructuració del contingut educatiu.»

[EE] Visió 4
Un món unit
«Treball i escola: satisfacció personal. Apreneu a fer el que us agrada i sereu 
recompensats pel valor creat.»

[SE] Visió 6
Una visió ampliada de les competències humanes
«En la nostra visió, la gent és valorada sobre la base dels seus talents i les seves 
habilitats, en comptes de només pel seu coneixement documentat (per exemple, 
els graus escolars). El sistema escolar està adaptat a l'individu; per exemple, és 
possible que cada persona aprengui al seu ritme i que els estudis es puguin fer 
des de casa, a través de formació electrònica a distància, etc.»

[PL] Visió 5
Tinc talent
«La premissa de la nostra visió de futur és la convicció que tothom té 
talent i aptituds que val la pena descobrir, valorar i desenvolupar. En això 
s'hauria de basar un sistema educatiu del futur. Els programes de formació 
es personalitzaran d'acord amb els resultats de l'anàlisi de les aptituds 
i els interessos dels alumnes. Crear i promocionar habilitats i talents es 
correlacionarà amb les necessitats de l'economia.»

[NL] Visió 6
L'educació és el fonament de la civilització
«Les facultats de magisteri s'han convertit en fonamentals i estan més ben 
equipades per als nous desenvolupaments del futur. L'educació no només se 
centra en el coneixement i en el pensament econòmic, sinó també en l'art, la 
cultura, la ciència de la nutrició, el comportament social adequat (bons costums), 
l'ètica, l'esport, els valors i les normes, el medi ambient i la multiculturalitat.»
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REPTE

Una economia i uns estils de vida més sostenibles, que promoguin el benestar, 
requereixen una posició més equilibrada entre el bé comú i el bé individual. Perquè 
aquest canvi es produeixi, els ciutadans han de ser educats en un procés que ha de durar 
tota la vida, amb un equilibri entre la realització personal i els beneficis dels objectius 
col·lectius. La societat necessita passar del "jo" al "nosaltres", fomentant la motivació i la 
confiança en el canvi. Som massa individualistes, fet que agreuja els problemes socials.

La societat necessita tornar a pensar en la integració política de la comunitat (participació 
en el marc col·lectiu i en el diàleg global), reflexionant sobre la cohesió social i econòmica 
en la diversitat. S'ha de redefinir la llibertat. Cal buscar els interessos, les responsabilitats 
i els hàbits de les persones i definir les seves necessitats fonamentals.

ABAST 

La recerca hauria d'explorar els següents aspectes:

• Avantatges educatius del sentit de comunitat i del bé comú i el progrés.

• Promoció de la intel·ligència col·lectiva (treball conjunt, consulta i co-creació).

• Facilitar la transformació de l’educació en acció i desenvolupar un nou sentit cívic.

• Promoure, mitjançant l'educació, les connexions intergeneracionals per a la 
reconsideració i la compartició constants de valors i prioritats.

• Formes de reconèixer els problemes de la comunitat i de comprendre la cultura o 
les cultures de la comunitat.

• Maneres d'oferir oportunitats d'aprenentatge holístic permanent al llarg de tota la 
vida, capaces de capacitar les persones per fer-se càrrec del seu aprenentatge i 
desenvolupament continu.

IMPACTE ESTIMAT

• Desenvolupar un sentit de comunitat i una comprensió de les dependències 
recíproques i els efectes de les eleccions pròpies en la vida dels altres.

• Cohesió social: respecte dels drets humans per tal de protegir els propis i no 
perjudicar els dels altres, especialment els drets dels grups minoritaris.

• Més pensament col·lectiu, participació ciutadana i assoliment d'objectius comuns.

• Promoure necessitats innovadores que permetin arriscar-se i fracassar.

• Contribució als objectius de desenvolupament sostenible global (Sustainable 
Development Goals, SDG) i, en particular, als SDG 4 i 7.

MATÈRIA 23
APRENENTAGE PER A LA SOCIETAT
TEMA DE RECERCA
APRENENTAGE PER A LA SOCIETAT
GRANS REPTES
1. SALUT, CANVI DEMOGRÀFIC I BENESTAR
6. EUROPA EN UN MÓN CANVIANT: SOCIETATS INCLUSIVES, INNOVADORES I REFLEXIVES
7. SOCIETATS SEGURES: PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT D’EUROPA I LA SEVA CIUTADANIA

—
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VALORACIÓ DE LA CONSULTA EN LÍNIA

3,79/5 (importància mitjana)

PAÏSOS QUE PRIORITZEN AQUESTA ÀREA DE RECERCA 

Malta: 2a prioritat; Portugal: 2a prioritat; Itàlia: 4a prioritat; Luxemburg: 5a prioritat; 
Portugal: 7a prioritat

LA VISIÓ DELS CIUTADANS

[PT] Visió 4
Cultura amb tots per al desenvolupament
«El 2050 no ens centrem en la productivitat (que significa, en última instància, tenir com a 
objectiu els beneficis), sinó en l'índex de felicitat individual de tothom. Això alimentarà la 
felicitat del col·lectiu. L'educació és el vehicle principal per a la realització d'aquesta visió [...] 
Tots els ciutadans tenen temps suficient per desenvolupar relacions humanes de qualitat 
i maximitzar les seves capacitats [...] El reconeixement social es basa en la contribució de 
cada persona a la societat i no en la riquesa material.»

[DE] Visió 1
La sostenibilitat posada en pràctica
«L'economia serveix a les persones, no són les persones les que serveixen l'economia.

• El creixement no és la principal motivació ni l’indicador de l'èxit econòmic (societat del 
postcreixement).

• Orientació cap al bé comú (economia comunitària).

• El progrés tecnològic no produeix automàticament més producció, sinó que el temps 
obtingut també es pot utilitzar per a altres fins (ja no és necessària una jornada laboral 
de 8 hores).»

[FR] Visió 2
Projecte col·lectiu
«La societat en general deixarà enrere la sobreproducció i, per tant, el sobreconsum. Els 
residus i els productes contaminants es redueixen al mínim. L'equipament i les necessitats 
bàsiques (habitatge, alimentació, energia i seguretat) s'asseguraran per a tothom gràcies a 
una millor repartició de la riquesa. La solidaritat de proximitat és més activa i desenvolupada. 
L'absència de patents sobre els éssers vius i la disponibilitat gratuïta de llavors com a codi 
obert permeten l’autosuficiència i les transmissions de coneixement entre generacions.» 

[IT] Visió 4
Una escola més enllà del temps: un model educatiu nou
«Cada centre de connexió de transports és el més integrat possible amb el context urbà, és 
a dir, fàcilment accessible amb el transport públic, envoltat per una zona verda amb carrils 
bici i un impacte nul sobre el medi ambient (panells solars, contenidors de reciclatge, etc.).» 

—
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1. La UE ha d'aplicar algunes polítiques globals, inclosa una investigació sobre 
l'efecte del control nacional sobre l'educació.
Els sistemes d'educació semblen anar molt per darrere dels reptes i els canvis 
de la societat. Una de les raons és que els països tenen un fort control sobre el 
sistema educatiu nacional com a forma de perpetuar l'orientació política actual. 
Per tant, és necessari que la Comissió introdueixi una columna vertebradora 
comuna per als sistemes educatius d'Europa per tal d’alinear-los en termes de 
d’habilitats bàsiques i valors, com ara la inclusió, la co-creació, la cooperació, la 
solidaritat, la tolerància i l'enfocament centrat en l'usuari i la comunitat.

La investigació se centraria en per què l'educació no és vista ni és 
implementada com un assumpte estratègic. Quines són les raons externes i 
internes de la immobilitat en l'educació?

Es tracta d'una innovació perquè pot oferir inspiració recíproca als governs 
nacionals per adaptar les millors pràctiques a la situació local. Hi ha, però, el 
perill d'estandarditzar els sistemes educatius.

2. Fer una investigació exhaustiva sobre educació per al desenvolupament 
sostenible i per a la innovació social.
Destaca l'evidència que l'educació i l'aprenentatge poden facilitar l'assoliment 
del desenvolupament sostenible i fomentar la innovació social (noves formes 
de resoldre problemes antics).

RECOMANACIONS DE POLÍTIQUES 
SOBRE SOBRE EDUCACIÓ

—
Gran Repte 6
Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives 



"Destaca l'evidència 
que l'educació 
i l'aprenentatge 
poden facilitar 
l'assoliment del 

desenvolupament 
sostenible i 
fomentar la 

innovació social"



Pàg. 98
CIMULACT: UNA VISIÓ SOCIAL EUROPEA DE LA CIÈNCIA

• Una recomanació transversal és tenir en compte els resultats de CIMULACT en 
la preparació dels temes de recerca així com el proper programa marc europeu. 
Incrementarà la connexió amb les necessitats socials de base ciutadana i enriquirà 
el procés de presa de decisions (diversitat, legitimitat).

• Hi ha una demanda de més connexió entre els projectes de recerca finançats per la 
UE i les necessitats de la societat. Aquesta crida implica la prescripció a una escala 
molt més àmplia de la que presenta avui dia per a una major transdisciplinarietat, 
part de la qual es basa en la inclusió de l'aportació dels ciutadans. Cal definir els 
diferents tipus de coneixement per a la recerca i respectar-los. Aquest tipus de 
coneixement inclou aspectes econòmics, tècnics, socials, etc.

• S’ha afirmat que cal desenvolupar mètodes i indicadors per avaluar i mesurar 
el valor de les contribucions de la recerca als reptes de la societat (de manera 
similar a tenir publicacions científiques en la recerca acadèmica). En l'actualitat, 
el repte social no té “contraprestacions”: per exemple, la “contraprestació” en la 
recerca acadèmica són les publicacions i els factors d'impacte, i la de la innovació 
tecnològica són les patents registrades.

Un exemple d'aquesta “contraprestació” podria ser que tots els projectes de 
recerca proporcionin proves que aborden una determinada quantitat de SDG.

• És recomanable que qualsevol institució de recerca, especialment les finançades 
públicament, promoguin i sistematitzin els comentaris dels ciutadans sobre 
els seus programes, temes i projectes de manera periòdica (anual). Això també 
seria vàlid a nivell nacional. Aquesta recomanació pretén enriquir la recerca i la 
innovació amb informació i aportacions no utilitzades fins ara.

•  Els ciutadans han de tenir un paper assessor en la planificació de la recerca. Això 
es podria concretar de diverses maneres: panels consultius ciutadans o ciutadans 
com a membres de panels assessors per a tots els projectes de recerca per tal 
de comentar la utilitat i la practicitat del projecte per a la societat, així com ajudar 
a comunicar els resultats de la recerca a la societat en general; avaluació de 
l'impacte en la societat; ús dels ciutadans com a font d'informació per a la recerca, 
com en el cas de CIMULACT; desenvolupar i implementar mètodes de recerca 
participatius; donar una veu igualitària a tots els ciutadans...

La recerca no és només per als científics. Cal fer molta feina per convèncer 
algunes comunitats de recerca.

•  Augmentar les pràctiques participatives en l'àmbit de polítiques i recerca.
Hi ha tres qüestions principals sobre la taula:

1. Compartir un marc metodològic sòlid.

2. Encoratjar els responsables i investigadors per incloure pràctiques 
participatives amb els ciutadans en el procés.

3. Augmentar les capacitats dels ciutadans.

LES PROPOSTES DE POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
BASADES EN ELS CIUTADANS

—
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• Els mètodes de participació s'han d'adaptar a contextos específics. La participació 
sempre s'ha de contextualitzar (un mètode no funcionarà en tots els contextos, o 
produirà resultats diferents en contextos diferents). És recomanable definir els requisits 
(conceptuals) perquè la participació sigui exitosa: política, pràctica, teòrica, social 
(necessitats bàsiques satisfetes).

• L'experimentació és una clau per als responsables de la presa de decisions i els 
responsables de política per descobrir i interessar-se en el desenvolupament de les 
pràctiques per tal de millorar-les així com conscienciar els responsables de la presa 
decisions sobre l'existència i els efectes de la participació ciutadana, i explorar, 
experimentar i avaluar els processos de participació a diverses escales i sobre diferents 
temes. Cal experimentar els processos de participació en cada etapa de la vida (una 
vegada fetes aquestes pràctiques, els ciutadans tenen més possibilitats de reproduir-les).

•  La participació ha de ser obligatòria en el currículum educatiu (escoles, universitats) i per 
a adults i persones grans. En ser experimentada per un nombre creixent de ciutadans, es 
convertirà en una pràctica comuna. (referència: currículum sobre ciutadania al Regne Unit).

•  Augmentar la participació de les organitzacions de la societat civil (OSC) en projectes de 
recerca. Actualment, la participació de les OSC en projectes de recerca és força baixa, al 
voltant del 3%. S'han de superar diversos obstacles i reptes:

a) La forma competitiva actual per a la licitació de projectes de recerca no és adequada 
per a una major participació de les OSC.

b) Els requisits administratius actuals acostumen a ser massa estrictes o massa 
complexos perquè les OSC compleixin.

c) Hi ha una tensió entre la major implicació de les OSC i la realització de recercques 
d'alta qualitat. Això és degut a una varietat de factors:

• Hi ha una gran diferència entre la manera com treballen les OSC i els científics, 
i per això són reticents a treballar plegats.

• Tant els científics com les OSC han de ser entrenats per treballar junts.

• Cal recollir i divulgar bones pràctiques.

•  La paraula aprenentatge ha d'estar present en tots els sectors i en cada convocatòria (per 
exemple, quin és el contingut educatiu de cada convocatòria). Creiem que els continguts 
d'aprenentatge que s'ofereixen s'han d'incorporar a tots els sectors i àrees d'activitat 
que s'inclouen en cada convocatòria de projectes. L'aprenentatge és un tema transversal 
que hauria de fer que els qui escriuen la proposta es preguntin com el contingut educatiu 
podria resoldre un problema, ja que el contingut educatiu pot tenir un impacte més gran 
en el camp de la recerca, i també com es pot integrar aquest contingut a la vida real.

—
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—
Sobre CIMULACT

El projecte europeu Citizens and Multi-Actor Consultations on Horizon 2020 
(CIMULACT) té com a objectiu impulsar una recerca europea basada en les visions 
de les persones i en temes i àrees científiques d’importància real per a la vida diària 
dels ciutadans. Per això, els seus resultats s’han fet arribar oficialment a la Comissió 
Europea, per tal que els pugui aplicar al disseny de prioritats en finançament de 
nous projectes de recerca del programa Horizon 2020 a partir de 2018.

CIMULACT és un projecte de tres anys de durada (2015-2018)  i finançat per la 
Comissió Europea. Està coordinat per la Danish Board of Technology Foundation 
(Dinamarca) i gestionat a Catalunya per la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació (FCRi). Compta amb un total de 29 socis de diversos països europeus.

Més informació a:

www.cimulact.eu

twitter.com/cimulact

facebook.com/cimulact

SOBRE CIMULACT







una publicació de

Projecte finançat per la Comissió Europea amb l’acord de subvenció número 665948


