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BiblioLab impulsa accions de conscienciació
sobre els efectes de la contaminació en la salut


L’Obra Social ”la Caixa” i la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut de Salut Global
de Barcelona, llancen la segona edició del projecte de cocreació
BiblioLab Ciència-Ciutat Saludable, que fomenta el coneixement científic
en salut urbana.



BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona que desenvolupa i dona suport a accions que
tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació
i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a
la ciutadania.



L’objectiu és conscienciar la ciutadania de les repercussions que té la
contaminació en la salut i promoure accions que impliquin les persones
en la millora mediambiental dels espais urbans a través de la ciència,
fomentant l’esperit crític per desenvolupar municipis més saludables.

Barcelona, 13 de març de 2020.- Es posa en marxa la segona edició de
BiblioLab Ciència-Ciutat Saludable, un projecte de cocreació i participació
ciutadana impulsat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de
Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Institut de Salut
Global de Barcelona. L’objectiu fonamental del projecte promogut en el marc de
BiblioLab és conscienciar la ciutadania de les repercussions que té la
contaminació en la salut i promoure accions que impliquin les persones en
la millora mediambiental dels espais urbans a través de la ciència
Amb aquesta finalitat, BiblioLab Ciència-Ciutat Saludable II organitzarà 24
tallers per a grups intergeneracionals que es desenvoluparan de març a
octubre a les biblioteques públiques municipals de diferents territoris en els
quals es desplega el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) de
l’Obra Social ”la Caixa”: la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (Nou Barris,
Barcelona), Biblioteca Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet), Biblioteca
Josep Janés (l’Hospitalet de Llobregat), Biblioteca Marc de Cardona (Cardona),
Biblioteca Joan Triadú (Vic) i Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (Sant Boi de
Llobregat).
Aquesta iniciativa vol afavorir el coneixement sobre urbanisme i salut amb els
objectius finals, entre d’altres, de fomentar la mobilitat activa, els espais
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verds i l’activitat física, i també disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica.
És un projecte viu, adaptat a les inquietuds i les necessitats dels diferents
col·lectius als quals es dirigeix, que vol fomentar l’esperit crític per fer municipis
més saludables a partir de la participació ciutadana.
“Les biblioteques, com a equipaments culturals de proximitat, són els espais
ideals per dur a terme aquest tipus de projectes”, comenta la gerent del Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano. Així mateix, explica
que «el programa BiblioLab permet l’evolució cap a un nou model de
biblioteca, que va més enllà del paper tradicional de les biblioteques i que
implica l’accés, la cerca i la creació directa de coneixement per part de la
ciutadania».
“Volem acostar la recerca científica a diversos col·lectius perquè les persones
participants generin nou coneixement sobre salut urbana”, comenta Raül Torán,
responsable del Departament de Divulgació d’ISGlobal. En aquesta línia,
Marina Tarrús, responsable de l’edició anterior de BiblioLab Ciència-Ciutat
Saludable II, explica: “Encara que el projecte es va pensar inicialment per a
estudiants escolars, l’interès que hi tenien associacions de veïns i gent gran va
fer que ens plantegéssim la seva possible adaptabilitat intergeneracional per
afavorir l’intercanvi de coneixement entre joves i adults”. I continua: “Ens
interessava la riquesa que comporta incloure diversitat de percepcions,
fomentant la participació de col·lectius com ara associacions de veïns, grups de
famílies o usuaris d’entitats socials”.
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa des de l’any 2010 el Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) a diversos municipis de Catalunya,
entre els quals hi ha els de Nou Barris (Barcelona), Santa Coloma de
Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Vic i Cardona, amb
l’objectiu de promoure la convivència intercultural i el desenvolupament
comunitari en contextos multiculturals, posant l’accent en els àmbits
socioeducatiu, de la salut comunitària i de les relacions ciutadanes.
En el marc d’aquest projecte, es duran a terme dos tipus de tallers: de ciència
ciutadana i de cocreació. Els primers tallers, coordinats per Celia Santos Tàpia,
del Departament de Divulgació d’ISGlobal, tindran per objectiu empoderar els
participants amb el coneixement i l’acció ciutadana a través del monitoratge de
la contaminació atmosfèrica amb l’Smart Citizen Kit, un instrument amb
diversos sensors per mesurar el soroll i els contaminants de l’aire. Els segons
tallers, coordinats per Miquel Baidal, CEO d’Il·lustraciència, generaran noves
idees i models de ciutat i mobilitat sostenible, a partir de la problemàtica de les
àrees de residència dels participants.
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Totes les dades, idees, propostes, alternatives urbanes i creacions es podran
consultar en el blog oficial del projecte:
https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliolab/ciencia-ciutat-saludable-ii
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