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LA CONQUESTA DEL LECTOR
REPTES EVOLUTIUS DEL PERIODISME CIENTÍFIC EN UN AMBIENT EXTREM

MARÍA PILAR PERLA MATEO

La gran responsabilitat dels mitjans de comunicació consisteix en el fet que la ciutadania té dret a tenir
una informació cientíﬁca de qualitat, que li servesca per a prendre millors decisions, amb esperit crític,
i per a crear la seua pròpia opinió; que reactualitze els seus coneixements i la faça partícip de la cultura
del seu temps. En l’actualitat, l’entorn és canviant i competitiu per a la premsa escrita i les condicions
ambientals amenacen la supervivència de la divulgació. Professionalment, és moment d’evolucionar
però també de conservar l’imprescindible: l’essència del bon periodisme, per diferenciar-nos, amb
qualitat i audàcia, i ser així triats pel públic. Ha de continuar havent-hi lloc per a l’elaboració, la manufactura, l’artesania divulgativa, l’oﬁci.
Paraules clau: comunicació, divulgació, mitjans, periodisme cientíﬁc.
hem començat a preguntar coses sobre els reptes a què
Tots ens hem fet alguna vegada un barret de paper amb
ha de respondre la societat davant de problemes imporun full de periòdic. Els qui ens dediquem a escriure les
tants com l’alimentació, l’energia, la contaminació, la
paraules que els taquen de tinta i els omplen de miscura de malalties... A la ciència se li exigeix: avança’t
satges pretenem que volen tan lluny com l’avió millor
al problema, soluciona’l i no t’equivoques.»
plegat. La papiroflèxia s’ha definit com «l’univers en
Segurament, les solucions a aquests grans probleun full de paper» perquè tanca totes les figures i cap,
mes només poden venir de la investigació, de la ciènfigures que, al llarg del temps, milers de mans comcia. Però la ciència es fa en societat, i són les societats
parteixen. Igual com els mestres d’origami, també els
les que han de valorar-la, dotar-la de mitjans per avanperiodistes busquem retratar el món des d’un full de
çar i, finalment, prendre les decisions per prevenir, palpaper, explicar històries, compartir idees que, després,
liar o solucionar cada problema.
cadascú pot plegar, desplegar o transformar. La comuAquesta és una de les raons per les quals el ciutadà
nicació de la ciència és un dels colors d’aquest retrat del
responsable ha d’estar en condicions de valorar el paper
món que ens envolta.
de la ciència, que en gran part es finança amb diners púPerquè «la ciència és cosa nostra». Cada vegada que
blics, per a exigir als qui ens governen unes polítiques i
em trobe amb els inquiets alumnes de la Universitat de
uns pressupostos que concorden amb aquest valor (Call’Experiència, comence amb aquesta idea. Els explique
que, en el lliurament dels Premis José María Savirón
vo Hernando, 1997). A més, molts debats socials tenen
de Divulgació Científica 2011, la
un rerefons cientificotecnològic:
directora de l’avui desaparegut
dels transgènics als drones, del
programa de RTVE Tres14, Ana
ciberespionatge a l’homeopatia. I
«LES SOLUCIONS A MOLTS
Montserrat, va explicar que, dels
no es pot opinar d’allò que no es
DELS GRANS PROBLEMES
membres de l’equip que el feia
coneix (Calvo Hernando, 2005).
NOMÉS PODEN VENIR DE LA
cada setmana, en els últims quatre
Aquesta cultura científica ciuanys havien nascut cinc nens. Les
tadana
la construeixen en gran
CIÈNCIA. PERÒ LA CIÈNCIA
reunions diàries dels periodistes i
mesura
els mitjans de comunicaES FA EN SOCIETAT I ÉS
científics que el componien ja no
ció (De Semir, 2007) que, en exAQUESTA LA QUE HA DE
eren les mateixes: aquell canvi viplicar-les, fan que les coses «exisVALORAR-LA I DOTAR-LA DE
tal els havia fet interessar-se pel
tesquen» i tenen el poder d’arribar
MITJANS»
futur «perquè tenien fills». «Ens
a grans audiències. «La ciència
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Una altra de les conclusions resulta especialment significativa: per
primera vegada Internet se situa, per
damunt de la televisió, com a primera font d’informació científica.
Concretament, les xarxes socials es
col·loquen com el primer canal d’informació científica per als menors de
25 anys. Els mitjans generalistes perden posicions, mentre que augmenta
l’audiència dels mitjans digitals especialitzats en ciència i blogs (Casero-Ripollés, 2012; FECYT, 2012).
Aquestes dades ens aporten algunes de les claus dels reptes a què
s’enfronta avui la comunicació de la
ciència feta per la premsa diària.
■ ENCREUAMENTS
Juan EDC

que compta és la que es conta», diu la periodista Elena
Sanz amb senzillesa (Sanz, 2013).
Perquè, junt amb la comunicació científica emesa
per les fonts mateixes, blogs especialitzats, museus de
ciència… els mitjans de comunicació som porta d’entrada per a tots, no sols per als ja interessats (Elías,
2003). Un dels llocs on el públic pot trobar-se amb la
ciència, fins i tot encara que no la busque.
L’objectiu desitjable és que, entre tots, llancem allò
que Igor Campillo, físic i director d’Euskampus, anomenava en el també desaparegut suplement de ciència
d’El Correo «un sirimiri continu, un plugim de conceptes senzills, caient permanentment amb suavitat des
de tots els mitjans de comunicació cap a la població,
perquè es vaja amerant de ciència» (Campillo, 2012).
Però li interessa la ciència a la gent? Hi ha un segment de públic molt interessat, que és fidel a la seua
revista de divulgació –dos milions de persones llegeixen cada mes Muy Interesante–, que li agrada mirar
un bon documental o que té blogs de ciència entre els
seus favorits. Existeix a més un interès ocasional: a tots
ens encanta saciar la nostra curiositat sobre l’actualitat
volcànica, per exemple. I també hi ha gent que no sap
que li interessa la ciència perquè no la veu darrere d’allò
més quotidià i de tantes coses que l’afecten directament.
Els últims estudis constaten el clàssic dèficit d’informació enfront de l’interès per la ciència. L’Estudio
internacional de cultura científica, de la Fundació
BBVA, revela que els ciutadans se senten més interessats que informats en temes científics. A Espanya, un
5,7 d’interès declarat –en una escala de 0 a 10– enfront
d’un 4,7 d’informació (Fundación BBVA, 2012).
La VI Encuesta de percepción social de la ciencia y
la tecnología realitzada per la Fundació Espanyola per
a la Ciència i la Tecnologia (FECYT, 2012) mostra que
l’interès per la ciència i la tecnologia va en augment
a Espanya: en termes generals, creix un 19 % des de
2010; un 40 % entre els joves de 15 a 24 anys.
Un interès que augmenta és una dada positiva, i un
dèficit informatiu sembla demandar més continguts.
No obstant això, si mirem les dades concretes, veurem
que el percentatge d’enquestats que citen espontàniament la ciència i la tecnologia entre els tres temes que
més els interessen no passa del 15,6 %; en els joves arriba al 24,3%.
I hi ha una dada molt preocupant per als periodistes:
el 24,9 % dels qui reconeixen tenir poc o gens d’interès per aquests temes justifica la seua actitud dient que
«no els entén». Tenint la ciència i la tecnologia tants ingredients per a seduir el públic –novetat, varietat, connexió amb el que ens passa i amb el que ens passarà,
misteri, vessant humà, també bellesa–, en què hauríem
de millorar els mitjans?

Alícia guaità els voltants molt sorpresa. «Si jo diria que he estat a sota
d’aquest arbre tota l’estona! Tot és el
mateix d’abans!» «Naturalment», féu la Reina: «Què pretenies, tu?» «Mire, a casa nostra», féu Alícia, encara panteixant una mica, «sempre vas a raure a algun altre lloc
si has corregut una bona estona, com hem fet nosaltres.»
«Deu ser un país molt lent de mena», féu la Reina. «Ben
al contrari, ací cal córrer tot el que pugues per poder restar al mateix lloc. Ah! I si vols anar-hi a algun altre, de
lloc, cal que córregues almenys el doble de ràpid del que
hem corregut ara!»
LEWIS CARROLL, A través de l’espill.1

Aquesta Alícia desconcertada i pantaixant que ens
presenta Lewis Carroll bé podria ser una de les imatges
que trobem avui en l’espill els periodistes científics.
Com qualsevol espècie, l’evolució i l’adaptació al medi
són vitals. L’entorn és canviant i extrem. En la feroç
adaptació evolutiva, a vegades haurem de renunciar a
algunes coses, però sense altres no hi ha supervivència
possible.
El periodisme en general, i el periodisme científic
fet per la premsa escrita en particular, es troba en una
triple cruïlla on conflueixen: la doble crisi –econòmica
i del model de negoci dels mitjans mateixos–, els nous
reptes del món digital i l’aventura de conquistar amb
ciència un públic molt sol·licitat.
Davant nostre es plantegen reptes i també oportunitats. És moment d’evolucionar però també de rescatar
els valors essencials del periodisme. Estem evolucio1

Nota del traductor: CARROLL, L., 1985. A través de l’espill. Traducció
d’Amadeu Viana. Quaderns Crema. Barcelona.
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Molts dels debats socials actuals tenen un rerefons cientíﬁc o tecnològic. El ciutadà responsable ha d’estar en condicions de valorar
el paper de la ciència, per a exigir als qui ens governen unes polítiques concordes amb aquest valor.

nant els mitjans de comunicació al ritme que ho fa el
món que ens envolta? Som capaços de conservar els
valors que ens farien forts i desitjats pel públic en un
entorn cada vegada més ric i, per tant, més competitiu?
En una època en què, segurament, hi ha més periodistes especialitzats que mai, i per tant la possibilitat
de fer un bon periodisme científic, i en la qual també
millora a poc a poc l’actitud dels científics, creix alarmantment la precarietat. La ciència es veu com un luxe
prescindible i es produeixen acomiadaments, tanquen
suplements especialitzats i minva l’espai dedicat a la
ciència en els periòdics. Antonio Calvo Roy, president
de l’Associació Espanyola de Comunicació Científica,
parla d’«austericidi» en les redaccions. «La ciència és
encara la germana pobra dels mitjans de comunicació.
És necessari que la notícia científica tinga una enorme
rellevància perquè ocupe un lloc destacat en un periòdic», assegura (Perla Mateo, 2013a).
Massa vegades, no importa quant vals sinó quant
costes. Amb aquest criteri, s’envia a la desocupació
professionals experimentats i els qui conserven la faena veuen empitjorar les seues condicions laborals:
tenim més treball i menys gent per a fer-lo, i també pitjors sous. La pressió sobre els professionals s’ha multiplicat. Patricia Fernández de Lis, directora de Materia,
constata que «els periodistes científics són rara avis.

En les grans redaccions el procés és despatxar especialistes perquè són cars de
formar i mantenir», assenyala (Perla Mateo, 2013b).
Al mateix temps, vivim moments d’incertesa en el sector. La premsa impresa i
els formats digitals busquen nous models
de negoci, però si no es cuida al màxim
la qualitat dels continguts periodístics, no
hi haurà producte a vendre (Perla Mateo,
2011).
Per la seua banda, les fonts de ciència
i tecnologia (universitats, centres d’investigació, agències espacials, etc.) (Elías,
2008) han eixit directament a l’encontre
del públic, amb pàgines web divulgatives. Les notes de premsa que arriben als
mitjans són tan completes i periodístiques
que, amb massa freqüència, se sucumbeix a la temptació –pràctica i barata per
a les empreses– de tallar i enganxar. Cal
preguntar-se si continua essent necessari
el periodista com a intermediari entre ciència i societat (De Semir, 2010). Els mitjans de comunicació tenen encara molt a aportar, sempre que no
siguen corretges de transmissió de missatges d’altres,
sense elaboració, sense digestió, sense anàlisi.
En aquest context, la comunicació feta pels gabinets
de premsa «ha colonitzat l’agenda». Així es va posar
de manifest en el focus group que va tenir lloc al setembre de 2012, en el marc del II Campus Gutenberg
de la Universitat Pompeu Fabra, per a reflexionar sobre
la situació del periodisme científic a Espanya. Sobre
la taula es van posar diverses disfuncions. El periodista Gonzalo Casino va exposar que «no es guarden les
distàncies professionals amb les fonts». Segons la seua
opinió, «no trobem el punt just entre la desconfiança
i l’excessiva intimitat». Per a Joaquim Elcacho, «avui
no hi ha periodistes que posen en dubte la veu dels
científics». Una mancança que per a Casino significa
que «ens hem quedat a mig madurar com a periodistes
científics complets, insistint en la divulgació amable,
sense a penes lloc per a un periodisme crític», quan ens
ha sobrevingut la crisi.
L’autocrítica va arribar també a la manera de presentar els continguts, sovint sense contextualitzar-los
prou, la qual cosa porta, en paraules de Vladimir de
Semir, director de l’Observatori de Comunicació Científica, «a convertir la ciència en anècdota» (De Semir,
2010).
Aquesta abundància de l’anècdota en els continguts
es relaciona amb l’excessiva tendència al consum ràpid,
al fast food, accentuat pels formats mòbils.
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¿CUÁN
¿CUÁNTOS
AÑOS ME
EECHAS?>LAS
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HAS
EDADES
DEL HOMBRE...
HO
Y DE TO
TODO LO DEMÁS

PARA QUÉ SIRVE TERCER MILENIO
>Vocaciones que despiertan, apoyo en el aula,
impulso a la divulgación, lectura amena... PÁG. 8

VEINTE AÑOS>MIL ENFOQUES
PARA UNA CULTURA CIENTÍFICA

EL CAZA
MARIPOSAS

Desplegando mil estrategias divulgativas, desde Tercer Milenio tratamos de
encender en el lector la chispa de la curiosidad. ¿Nuestro objetivo? Conquistar
al ciudadano y equiparle con cultura científica y mirada innovadora.

La carrera
interminable
asta 1968 se consideraba imposible correr los 100 metros
lisos en menos de 10 segundos.
¿Imposible? El atleta Jim Hines logró ese año una marca de 9,95. Su
secreto era correr como si la carrera no terminara nunca.
Hoy, cuando el contexto nos limita al aquí y el ahora, celebrar un
aniversario nos abre el objetivo de
la cámara. Nos presenta ante los

H

ojos el camino recorrido y nos anima a mirar al horizonte, a esa meta que no existe. Nos hace pensar
en el futuro, en cómo evolucionar
acertando en la combinación entre conservación de la esencia y
adaptación a los cambios del entorno, como hace la genética. La
supervivencia no basta como mérito. La carrera no termina nunca
pero importa el rumbo.
Como no podía ser menos, un
colaborador me ha dado estos
días la clave recordando este refrán: «Si quieres ir rápido, vete solo; pero si quieres ir lejos, vete
acompañado».

Coordina: María Pilar Perla Mateo

Patrocinan

Visítanos en
blogs.heraldo.es/ciencia/

La comunicación de la ciencia, RALDO y el Gobierno de Aragón
como la ciencia misma, es una em- con su patrocinio, siempre a través
presa colectiva. Por eso Tercer Mi- del Instituto Tecnológico de Araal
leno, que celebra hoy su 20 aniver- gón, tuvieron visión de futuro
sario, siempre ha sido un suple- apostar con decisión por la comumento hecho para los lectores pe- nicación de la ciencia y la tecnoloro con los científicos. Ni una gota gía. Periodistas, divulgadores, indel esfuerzo que esto supone mo- vestigadores y lectores llevamos
ja el papel, pero la calidad no es veinte años tejiendo, dialogando,
hay
No
curiosidad.
la
una mata silvestre. Con una fórmu- afilando
la de trabajo enriquecedora, escue- ciencia sin observador. Divulgala permanente, el resultado es va- mos para aprender a mirar desde
donde miran otros y, así, tener anriado, creativo, con sello propio.
Cooperación, innovación, traba- te los ojos más caras de la realidad.
jo en red son hoy conceptos ya inDE
corporados, al menos a la cultura MARÍA PILAR PERLA MATEO COORDINADORA
deseable. Hace veinte años, HE- TERCER MILENIO

LOS HUESOS HABLAN NuesNue
tros huesos no son órgano
órganos
estáticos. Crecen, se fusio
fusionan y aumentan o reducen ssu
densidad con el paso del tiemp
tiempo.
Estas transformaciones resulta
resultan
muy evidentes en los períodos ex
extremos de la vida (infancia y se
senectud), pero son paulatinas e
en
las etapas intermedias. Aplicand
Aplicando
los conocimientos sobre los cam
cambios que se suceden en el esque
esqueleto humano a medida que trans
transcurren los años, médicos y antroantro
pólogos pueden calcular la eda
edad
ósea de un individuo. Y ese dato
dat
les permite averiguar la edad cro
cronológica con un margen de erro
error
máximo de 18 meses.
A partir de una radiografía, lo
los
expertos identifican los centro
centros
de osificación, es decir, las zona
zonas
cartilaginosas donde se lleva a ca
cabo la formación de nuevo tejid
tejido
óseo. Los ocho huesos de la mu
muñeca (carpo) funcionan como u
un
reloj biológico muy preciso en e
el
que estos puntos aparecen se
secuencialmente: en el hueso pira
piramidal se observan a partir de lo
los
3 años, en el trapecio a los 5, un
año más tarde en el trapezoides, y
en el pisiforme al cumplir los 10
10.
Además, hay que tener en cuent
cuenta
que los centros de osificación de
desaparecen una vez que el hueso al
alcanza su tamaño definitivo. En e
el
caso del fémur (en la pierna) esto
sucede entre los 17 y los 18 años
años.
Y el radio (antebrazo) termina de
osificarse en torno a los 14 años.
Por regla general, en un joven
de 25 años la osificación de todo
todos
los huesos del esqueleto ha con
concluido. No obstante, existen varia
variaciones que afectan a la madurez
ósea que los científicos deben
considerar al calcular la edad. Por
ejemplo, los sujetos de raza negra
muestran una maduración más
rápida que los caucásicos. Y las

>

niñas suelen llevar la delantera a
los niños durante la primera infancia. Además, enfermedades
como el hipertiroidismo o los tumores de ovario aceleran el desarrollo de los huesos, mientras que
la malnutrición prolongada y el
hipotiroidismo lo retrasan.

LOS CENTROS DE
OSIFICACIÓN
DEL ESQUELETO
HUMANO FUNCIONAN COMO UN
RELOJ BIOLÓGICO EN
LAS PRIMERAS
ETAPAS DE LA VIDA
Cuando la cronología que se obtiene a partir de los huesos no es
del todo concluyente hay que recurrir a los dientes. Desde el nacimiento hasta los 14 años, la edad
dental se calcula analizando la estructura de la raíz y la corona dental, el grado de desgaste y la combinación de las denticiones primaria y adulta. A partir de los 15
años, el análisis se centra en el tercer molar o muela del juicio, que
se examina a través de una ortopantomografía o radiografía panorámica de la boca.
CUESTIÓN DE ALTURA En el primer
año de vida, la estatura aumenta
un 50 por ciento. Durante la infancia, la talla se incrementa entre 5
y 7 centímetros cada año y, al llegar la pubertad, la velocidad de
crecimiento se sitúa en torno a 15
centímetros anuales. Los huesos
que más crecen son los llamados
huesos largos, como el fémur, el
húmero o la tibia. A partir de los
30 años, los huesos tienden a perder peso y, rondando los 50, el es-

queleto comienza a menguar debido a que los discos que separan
las vértebras se vuelven más finos. Además, el maxilar (mandíbula) pierde material óseo y se encoge, lo que explica por qué, al envejecer, la frente, la nariz y la boca parecen más prominentes.
LA EDAD AL REVÉS Entendemos por
edad el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona.
¿Pero qué pasaría si contásemos
los años al revés? Científicos del
Instituto Demográfico de Viena
(Austria) y de la Universidad de
Nueva York (Estados Unidos)
propusieron recientemente que lo
importante a la hora de calcular
la edad humana no debería ser
cuánto tiempo hemos vivido, sino cuánto nos queda por vivir. De
este modo, un sujeto de 30 años
en el año 2000 tendría 50 años de
expectativa de vida, los mismos
que un individuo que cumpla 40
años en 2050. “Las poblaciones rejuvenecerían a medida que aumenta la esperanza de vida, gracias a los avances médicos”, explica Warren Sanderson, coautor del
estudio que publicó la revista ‘Nature’.
Por otra parte, investigadores
del Instituto Max Planck (Alemania) identificaron el año pasado
un grupo de “proteínas del envejecimiento” que se liberan cuando
los extremos de los cromosomas
se acortan o cuando el ADN de las
células sufre algún daño. Midiendo sus niveles mediante un sencillo análisis de sangre podríamos
calcular a qué velocidad envejece
el organismo y cifrar la auténtica
edad biológica de cada persona.
Tanto es así que los científicos ya
han sugerido que, en el futuro, se
tenga en cuenta este dato para decidir individualmente el momento óptimo de la jubilación.

Tercer Milenio es un suplemento de ciencia aplicada y creatividad
editado por HERALDO DE ARAGÓN para el mundo de la investigación, la
empresa aragonesa y la enseñanza media y superior, a los que llega con
la colaboración del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno

■ CAÇADORS I RECOL·LECTORS
RECOL LECTORS
Tal vegada l’home o la dona que va pintar escenes de
caça a les parets de la seua cova va ser el primer científic, per la seua capacitat d’observar el món que l’envoltava i d’abstraure. És clar que els periodistes podem ser
recol·lectors o caçadors d’històries, i també agricultors,
amb collita pròpia. Tot amb la mateixa meta: conquistar
el públic.
Ser buscadors selectius i fer d’espill del millor que un
troba és també una labor magnífica. Però en els mitjans,
en el periodisme i la divulgació com a activitat creadora
i creativa, el nostre principal paper –a banda de documentar, confirmar, posar en context– és aportar, relacionar, preguntar-se allò que ningú s’ha preguntat o allò
que tots es qüestionen. I, finalment, oferir un resultat,
una proposta original, pròpia, d’autor.
Cal agrair el cada vegada millor material que serveixen les fonts, però això no ha de portar a empobrir
la divulgació o el periodisme científic. Només qui es
diferencia té opció de ser triat en un entorn on el públic
és bombardejat amb mil estímuls. Juntament amb la
bona informació que ja ofereixen en línia moltes fonts
científiques, han emergit fenòmens com els blogs de ciència. Els de major qualitat enlluernen les audiències,
aconsegueixen l’èxit de ser escoltats, llegits i, el més
important, comentats i enllaçats per un grup de seguidors fidels i participatius. No obstant això, els mitjans
de comunicació podem oferir continguts especialitzats,
però, alhora, continuar sent la porta d’entrada per a tots
cap a tots els temes, inclosa la ciència. Una persona que
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… UNA ROCA?
En geología, uno de los sistemas más antiguos de datación consiste en analizar
las varvas glaciares, nombre con el que
se conoce la alternancia de estratos depositados en antiguos lagos formados
por la fusión del hielo glaciar. Estos sedimentos son claros cuando están compuestos por limos y arenas (verano) y oscuros cuando incluyen arcillas y organismos en suspensión (invierno). Contando
el número y espesor de las varvas se han
datado procesos de hasta 8.000 años de
antigüedad.

… LOS CORALES?
En el esqueleto de carbonato de calcio
de los corales marinos se forma cada
año una banda de crecimiento. De su estudio se encarga la esclerocronología,
una disciplina científica que, entre otras
cosas, relaciona el grosor y la estructura
de estas bandas con los cambios que experimenta la temperatura del nivel del
mar, ayudando así a reconstruir la historia climática de nuestro Planeta Azul.

El pasado
d 5 de
d octubre, el pira
pirata somalí Abdu Willy era detenido en aguas del océano Índico por
participar en el secuestro del ppesquero español ‘Alakrana’. El joven aseguró tener 17 años, un dato
que los expertos han desment
desmentido usando siete pruebas radiológicas que sitúan su edad ósea entre
19,7 y 21,2 años. El caso ha sacado
sac a la luz las técnicas que utilizan los antropólogos forenses para
averiguar la edad de una perso
persona viva. Pero, ¿cómo se calcula la edad de otros organismos, como
un pulpo, una longeva tortuga o una secuoya gigante? ¿Y la edad del Universo? La ciencia sabe
cómo. TEXTO ELENA SANZ

de Aragón.
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¿CÓMO SE CALCULA LA EDAD DE…

tras que los períodos de sequía producen anillos estrechos. De estudiar estas
secuencias e identificar los acontecimientos más importantes en la vida de
un árbol se ocupa la dendrocronología.
Para conocer los anillos de un ejemplar
vivo se utiliza un perforador que extrae
un diminuto cilindro del radio completo
del tronco.

milenio@heraldo.es twitter.com/milenioheraldo www.facebook.com/tercermilenio

Edita

Lo último para calcular la edad de un
cadáver es aplicar el método de datación
por carbono-14 a las proteínas del ojo.
■

■ El cálculo más preciso hasta la fecha de
la edad del Universo le atribuye nada
menos que 13.700 millones de años.

… UN ÁRBOL?

ARAGÓN>Dos décadas
en el camino de la innovación. PÁG. 3

los investigadores del INA han construido, átomo a átomo,
Con una precisión de milésimas de nanómetro, y en seis horas de paciente trabajo,
cobalto sobre una superficie de plata en 15 nanómetros. INA
el logotipo del veinte aniversario de Tercer Milenio. Cuarenta y cuatro átomos de

RESUMEN
PARA LECTORES
CON PRISA

La mayoría de los árboles de zonas templadas forman bajo su corteza un anillo
de crecimiento cada año. Los años lluviosos aparecen anillos anchos, mien-

25.Jun.2013
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AQUEL PRIMER NÚMERO>Así comenzó
todo, hace veinte años. Hoy, estrenamos
página en Facebook. PÁG. 7
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… UN PULPO?

… UNA TORTUGA?

… EL UNIVERSO?

Para averiguar la edad del Octopus vulgaris o pulpo común hay que analizar el
estilete, una pequeña estructura cartilaginosa de unos cinco centímetros, vestigio de una primitiva concha, situada en
la cabeza de estos cefalópodos. El estilete acumula una capa de tejido cada día,
lo que proporciona un método para calcular con precisión cuánto tiempo ha vivido, según demostraba el pasado mes
de septiembre un equipo de científicos
de la Universidad de Vigo.

Los caparazones de las tortugas están
compuestos por placas óseas formadas
como resultado de la evolución de las
vértebras y costillas. Estas están cubiertas, a su vez, por placas córneas de queratina llamadas escudos. Contando los
anillos de crecimiento que se forman en
los escudos es posible obtener una estimación aproximada de la edad de estos
animales.

A mediados de los años treinta, Edwin P.
Hubble se dio cuenta de que cuanto más
lejos se situaban las galaxias, más rápido se distanciaban de nosotros. Desde
entonces, los astrónomos han intentado
determinar la velocidad de expansión del
Universo (la constante de Hubble) para
calcular su edad. Analizando las distancias a estrellas variables cefeidas, tres
cosmólogos obtuvieron por fin en 2001
el cálculo más preciso hasta la fecha:
13.700 millones de años.

TIC TAC RADIOACTIVO
ME DESINTEGRO Los primeros humanos poblaron
América hace 14.000 años.
Es la conclusión a la que llegó el
año pasado un equipo multidisciplinar de arqueólogos, geólogos y
botánicos tras datar los restos de
nueve especies de algas marinas
encontradas en antiguas viviendas del yacimiento arqueológico
de Monte Verde, en el sur de Chile. La antigüedad exacta de estos
fósiles fue obtenida con ayuda del
carbono-14, un isótopo del carbono que los científicos utilizan para fechar restos orgánicos.
El fundamento de este método
es bien sencillo. El carbono-14 se
forma continuamente en las capas
altas de la atmósfera terrestre como consecuencia del bombardeo
constante de las radiaciones cósmicas sobre los átomos de nitrógeno. Cuando se une con el oxígeno, el carbono-14 da lugar a moléculas de dióxido de carbono
prácticamente idénticas a las formadas por el isótopo ‘normal’ del
carbono (carbono-12). A través de
la fotosíntesis, estas moléculas pa-

>

san a formar parte de los tejidos año pasado un equipo de investivegetales, que a su vez son inge- gadores de las universidades de
ridos por animales. Los seres vi- Copenhagen y Aarhus (Dinamarvos mantienen en sus tejidos la ca) logró calcular la fecha de namisma proporción entre carbono- cimiento de cadáveres aplicando
14 y carbono-12 que existe en la at- la datación con carbono-14 a las
mósfera. Cuando el organismo proteínas del ojo.
muere, la concentración del carEl experimento se centró en el
bono-14 empieza a caer debido a cristalino, un componente del ojo
la desintegración radiactiva. con forma de lente biconvexa que
Transcurridos 5.730 años desde la contiene una alta concentración
muerte de un ser vivo, la mitad de de proteínas. Desde que somos
su carbono-14 habrá desapareci- concebidos y hasta los 2 años de
do y, pasados 11.460 años, la can- edad, el ojo sintetiza constantetidad de carbono-14 inicial se ha- mente nuevas proteínas. Pero a
brá reducido a una cuarta parte.
partir de ese momento, el cristaCon este método de datación, lino no se regenera y conserva la
desarrollado por el químico esta- misma composición hasta el final
dounidense Willard Libby en 1947, de nuestra vida.
se puede averiguar la edad de
Esa peculiaridad ha sido aprocualquier muestra que no supere vechada por el profesor Niels y su
los 50.000 años de antigüedad. Pa- equipo que, usando solamente un
ra períodos de tiempo más prolon- miligramo de tejido ocular, han
gados se usa el potasio-40, un isó- podido calcular el año de nacitopo con un periodo de desinte- miento de varios fallecidos con
gración de 1.250 millones de años. una sorprendente precisión. El
nuevo método forense podría sus-

A OJO Los médicos forenses también le han encontrado utilidad a
estas técnicas. Concretamente, el

tituir al análisis dental y óseo
cuando se trata de descubrir la
edad de cadáveres sin identificar.

El suplement Tercer Milenio, que es publica cada dimarts en Heraldo
de Aragón, va fer vint anys el 2013. Les seues pàgines aposten per la
diferència i la creativitat, en col·laboració estreta amb els cientíﬁ cs.

no hi estiga prèviament interessada mai entrarà en el
web d’una font científica i tal vegada tampoc seguesca
un blog especialitzat. Però els mitjans de comunicació
poden entrar en sa casa i fer que s’interesse per alguna
qüestió que no coneixia.
Aquest abast potencial, aquesta possibilitat de conquistar nous segments de públic, només es farà realitat
si el periodisme científic de qualitat té ocasió de presentar-se, amb els mitjans i els temps d’elaboració de continguts necessaris per a diferenciar-se i oferir un poc més.
Això ho han d’entendre els qui decideixen, les empreses
editores, els directors i caps dels mitjans de comunicació.
Què podem aportar els periodistes científics? Bon
periodisme, una aposta per la qualitat i la innovació que
podem concretar en una sèrie de criteris resumits en la
taula 1. En definitiva, com sempre, però més que mai,
cal enamorar el públic, desplegar una estratègia de seducció, més exigent que abans perquè el públic té més
pretendents que mai. Caldrà fer un exercici d’empatia,
posar-se en el lloc de l’altre i respondre les preguntes
que el ciutadà es faria.
El científic explora les profunditats del seu camp,
però el públic no té el curs de busseig. A vegades, ni tan
sols sap nadar. Per això hem de proposar-li una visita
guiada per la superfície, sense perdre de vista que el
científic tampoc sol tenir el curs de busseig en el mar
de la comunicació.2
2

La Universitat de la Rioja (2011) va elaborar un Manual online de comunicación para investigadores perquè aquesta aventura de conquistar el públic no
fóra una cita a cegues. Disponible en: <http://comunicaciencia.unirioja.es/>.

MONOGRÀFIC
La ciència de la premsa

Taula 1. El periodisme cientíﬁc ha de seguir una sèrie de criteris a
l’hora de plantejar la informació amb l’objectiu de conquistar nous
segments de públic.

Què podem aportar els periodistes cientíﬁcs?
• Bones seleccions i context.
• Tractaments que aprofundesquen, que analitzen i relacionen unes coses amb altres.
• Una nota de premsa pot ser el punt de partida per a
fer alguna cosa pròpia. Per a tallar i enganxar no cal
periodistes en els mitjans de comunicació.
• Originalitat, personalitat, un periodisme no homogeni, que no viatge a remolc de les fonts més poderoses.
• Credibilitat.
• No oblidar que estem al servei de la societat, no del
cientíﬁc.
• En divulgació cientíﬁca, no anirem enlloc essent ràpids
i superﬁcials. Arribarem lluny si periodistes i cientíﬁcs
s’asseuen a treballar junts.
• Aproﬁtar la xarxa, les xarxes socials, els blogs, per a
eixir a l’encontre de la gent i dialogar amb ella.
• Fins i tot ser agosarats i experimentar.

Ciència i periodisme són mons distints, però no tan
allunyats que no s’albiren. Tercer Milenio, que es publica cada dimarts en Heraldo de Aragón, fa vint anys
que s’entesta a ser un suplement fet per als lectors però
amb els científics. Es tracta d’un treball braç a braç, on
tot es revisa i es consensua, on s’insta l’expert a pensar
en el lector. Res que no s’entenga o que directament
avorresca es publica, sinó que es treballa i s’edita fins
fer-ho mereixedor de dir-se divulgació. Aquesta cooperació directa en l’elaboració de molts dels continguts de
Tercer Milenio, en un treball tan exigent amb l’eficàcia
de la comunicació com amb el rigor, ha acurtat distàncies. En les seues pàgines, apostem per la diferència i
la creativitat. Des de la redacció, tractem de ser caçadors de bones històries, de cuinar plats nous amb fruits
recol·lectats per tot arreu i de cultivar els nostres propis
enfocaments divulgatius.
Les condicions extremes que ens envolten avui a
tots fan un mèrit de la pura supervivència. Els enginyers utilitzen estratègies d’origami en estructures dinàmiques que viatgen empaquetades i es despleguen
on les necessitem, per exemple, un stent coronari que
obre una artèria i permet que la sang hi circule. Quantes idees, iniciatives, reportatges... esperen avui, reduïts
al mínim, per a desplegar-se en el moment oportú.
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ABSTRACT

The Conquest of Readers. Evolutionary Challenges of Science Communication in an Extreme Environment.
The huge responsibility of the media lies in the fact that
citizens have the right to science information, to help them
take better decisions, nurture a critical spirit, and form
their own opinions; to update their knowledge and make
them part of the culture of their time. Nowadays, the written press faces a rapidly changing and competitive environment, threatening the survival of science communication.
Professionally speaking, this is the moment for science
communication to evolve, but also to keep the essential
element: the root of good journalism, to stand out for
quality and boldness, in order to be readers’ choice. There
is still room for development, production, communication
craftsmanship and profession.
Keywords: communication, science communication, media,
science journalism.
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