
Investiga la Investigació: una experiència enriquidora 
    

Ara fa un any, al institut Santiago Sobrequés, els tutors ens començaven a parlar del 

treball de recerca que hauríem de presentar durant aquestes dates. El segon de 

Batxillerat, que aleshores semblava quedar tant lluny, ara, se'ns tirava al damunt. Durant 

els mesos en què tothom estava pensant el tema del seu treball de recerca, i els 

professors orientaven o aconsellaven els alumnes, el departament de ciències de l’institut, 

va organitzar una reunió per explicar una proposta diferent que provenia de la Universitat 

de Girona. Es tractava d'un projecte anomenat Investiga la Investigació (iLi), organitzat 

des de l'Euro Science Open Forum (ESOF2008) i que consistia en treballar 

conjuntament amb altres instituts de Catalunya per fer un reportatge al voltant d'un 

científic de renom, utilitzant les noves tecnologies digitals.  

 

La primera reunió que es va fer al centre amb les professores de ciències no va tenir 

massa èxit, i només ens hi vam presentar tres alumnes no massa convençuts per aquesta 

idea, que inicialment ens semblava molt ambigua. Les professores ens explicaven amb 

entusiasme el projecte i insistien en que no deixéssim passar aquesta oportunitat única. 

Així doncs, ens vam trobar davant del dilema de decidir entre un treball de recerca 

convencional o un treball innovador, en col·laboració amb gent que no coneixíem, 

treballant a distància i sobre un tema  del qual, a priori, no en sabíem res. A tots, la 

segona oferta, ens va semblar molt més temptadora i emocionant. Avui podem dir, amb 

tota seguretat, que no ens penedim d'haver-nos-hi endinsat.  

 

Aquest projecte va començar a prendre forma quan, després d'unes setmanes, ens van 

assignar el Dr. Pedro Alonso com el nostre científic a investigar. Aquest fet va marcar el 

nord del nostre treball, i de seguida ens vam veure encisats amb la tasca d'aquest gran 

científic. A partir d'aquí va començar la nostra recerca en el camp de la malària. Ens vam 

trobar en un àmbit desconegut però atractiu a la vegada. Aquí és on ens vam adonar del 

gran problema mundial que suposa el paludisme, i a remolc d'això, la importància de la 

tasca i dels centres com el que dirigeix el Doctor Pedro Alonso. 

 

Investiga la investigació es basava en la comunicació a través d’Internet, gràcies a la 

qual, podíem treballar d'una manera organitzada amb els nostres companys d'arreu de 
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Catalunya. Tot i així, la comunicació en xarxa era molt impersonal i vam quedar 

periòdicament a Barcelona per tal de mantenir una relació més propera i programar els 

següents mesos de feina amb els nostres companys d'equip. Una vegada distribuïdes les 

tasques, tocava treballar a nivell d'instituts, realitzant els diferents apartats que 

constituirien el nostre reportatge. 

 

Durant mesos vam contactar amb persones relacionades d'una manera o altra  amb la 

malària, vam recopilar informació de tot tipus i  material divers, i vam realitzar  entrevistes 

de llarga durada que recollien experiències singulars, sempre mantenint informats als 

nostres companys a través d’Internet. 

 

Finalment, va arribar el moment de triar i recol·lectar tot el material que havíem acumulat 

durant mesos, i donar-li forma de vídeo audiovisual. Aquesta tasca va comportar tres 

llargs dies de treball en l'edició del reportatge que es va dur a terme en el Centre I+D de 

Telefònica. Durant aquests dies ens vam adonar de la dificultat que comporta treballar 

amb tanta gent d'opinions diferents i posar-se d'acord per aconseguir un objectiu comú 

abans d'una data límit. 

 

El reportatge final va ser premiat al Fòrum Europeu de la Ciència i per a tots tres, va ser 

una experiència d'allò més gratificant. 

 

 

 

    Què és “Sobrequés la Malària”? 
 

Al finalitzar el projecte Investiga la Investigació, vam pensar que tota la feina de recerca 

i difusió sobre la malària i el Dr. Pedro Alonso que havíem portat fent a la iLi durant mesos 

havia de continuar d'alguna manera. La forma més idònia per fer-ho era muntant una 

pàgina web accessible a tothom, la qual vam batejar amb el nom de Sobrequés la 
Malària (o simplement SobreMalària). D'aquesta manera ens cenyíem al principal objectiu 

de la iLi: difondre la ciència a través dels nous mitjans de comunicació. 
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     Un treball de recerca diferent 
 

Encara avui ens ve a la memòria les paraules dels nostres professors sobre com havia de 

ser un treball de recerca: original, innovador, útil... La realitat és que, nosaltres, en sentir 

això, vam pensar que si un treball de recerca havia de complir tots aquests requisits, el 

millor que podíem fer era reinventar el mateix concepte de treball de recerca. Teníem 

l'oportunitat idònia per fer-ho participant en el projecte Investiga la Investigació, un 

projecte que defensava una nova forma de treballar a través de Internet basant-se en les 

noves tecnologies. Aquest projecte ens plantejava l’interessant repte de treballar a 

distància amb companys que vivien, en alguns casos, a 300km de Girona, i certament, era 

una tasca difícil i pionera a Catalunya. 

 

D'aquest manera, el nostre treball de recerca va anar distanciant-se cada vegada més del  

model de treball de recerca tradicional. Això va resultar, al cap i a la fi, en un treball 

radicalment diferent i innovador en tots els aspectes,  des del seu plantejament, els 

objectius, la manera d'enfocar-lo i fins al sistema de treball. 

 

 

 

      Objectius 
 

Els principals objectius del nostre treball de recerca són: 

 

• Realitzar un reportatge sobre la malària i les investigacions científiques del Dr. 

Pedro Alonso. 

• Fer prendre consciència als joves de Catalunya sobre el problema de la malària a 

Àfrica. 

• Aprendre a treballar en un gran equip format per gent diversa  

• Aprendre a conviure i coordinar-nos en un equip on cadascú té les seves idees i la 

seva manera de veure les coses. 

• Demostrar que el treball a distància basat en noves tecnologies és possible en el 

segle XXI. 
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Un món globalitzat ens uneix a tots 
 

En el món antic, totes els projectes eren individuals. No hi havia la indústria i els mitjans 

de comunicació eren bastant precaris, la qual cosa impedia la col·laboració amb gent a 

distància. A més, la ciència i la tècnica eren dos camps completament diferents; els 

científics investigaven, mentre que els treballadors del camp tècnic eren els artesans que 

vivien al marge dels descobriments científics.  

 

Durant el segle XX, es va veure que, cada vegada més, la ciència i la tecnologia havien 

d'anar junts. Els resultats de les investigacions d'un científic no només tenien importància 

dins el seu camp d'estudi, sinó que aquests s'aplicaven després en el camp tècnic, 

millorant els productes existents. 

 

La globalització dels últims anys i les millores en matèria de telecomunicacions han 

canviat les coses encara més. Tots aquests canvis han fet possible la col·laboració 

internacional. Per l'altra banda, avui dia, hi ha també una clara tendència de convergència 

entre tots els camps de la ciència i la tècnica. Per exemple, si anem a una empresa gran, 

hi podem trobar treballadors de tot tipus, des de matemàtics, físics, enginyers fins a 

dissenyadors, psicòlegs, lingüistes, etc. Els projectes actuals, rarament són individuals, 

donada la complexitat d'aquests. 

 

 

 

Quines avantatges presenta un grup de treball variat? 
 

Fa anys, quan el treball en equip estava poc estès, una persona havia de tenir 

coneixements sobre molts camps per tirar endavant un projecte. Això creava un problema, 

ja que, tal com diu el refrany, “quien mucho abarca, poco aprieta”. 

 

En l'actualitat, s'ha potenciat molt el treball en equip gràcies als avenços tecnològics i la 

majoria dels grups de treball en un projecte estan formats per gent molt diversa i 
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especialitzada. Això permet que cadascú s'ocupi de la part del treball que més bé se li 

dóna, que després es tradueix en més eficàcia de treball. 

 

En el cas del nostre treball de recerca, ha passat una cosa similar. En el procés de la 

realització d'un reportatge sovint hi intervenen moltes persones. Concretament, en el 

nostre equip (format per nosaltres i 3 instituts més de Catalunya), hi havia gent dels 4 

batxillerats. Gràcies a aquesta diversitat, cadascú ha treballat en un aspecte diferent del 

reportatge: disseny d'animacions,  tractament de so i imatge, redacció del guió, 

documentació... 

 

 

 

Treballar a distància: un somni fet realitat 
 

Segur que en algun moment de la nostra vida tots hem somniat amb poder treballar amb 

gent de qualsevol indret del món sense que importessin les distàncies que ens separen. 

Nosaltres hem pogut fer realitat aquest somni gràcies a Investiga la Investigació i els 

avenços tecnològics del últims anys en matèria de telecomunicacions, xarxes 

col·laboratives i aplicacions web.  

 

En general, tot el nostre treball de recerca, incloent el reportatge, l'edició de vídeo, 

redacció del guió, etc. ho hem fet majoritàriament a distància, de forma remota per mitjà 

d’Internet i la plataforma TIC del projecte iLi. 
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El procés de realització del reportatge 
 

Fer un reportatge amb diferents instituts de Catalunya no és fàcil. Per aquesta raó, des del 

començament fins a la final del projecte iLi hem seguit una rigorosa pauta de treball per 

fer el nostre reportatge, un procés que podem resumir-ho en un 5 grans apartats:  

1. Documentació.  
2. Planificació.  
3. Gravació i edició dels vídeos.  
4. Efectes especials(animacions, música, fotos...)  
5. Muntatge final del vídeo.  

 
Documentació 
En general, el primer pas per fer un reportatge sol ser la planificació d'aquest. En el nostre 

cas, però, vam decidir començar el projecte documentant-nos exhaustivament sobre el 

que seria el tema del nostre reportatge, la malaltia de la malària. Vam prendre aquesta 

decisió en vista del poc coneixement que teníem sobre la malaltia en sí; vam pensar que 

un cop tinguéssim informació suficient, la posterior planificació del reportatge seria més 

senzilla. 

A més, el fet de que donéssim tanta importància a la documentació sobre el projecte final 

va ser degut també a què volíem un reportatge fidel a la realitat. 

 

Fonts d'informació 

A continuació hi ha un llistat amb les principals fonts d'informació que vam emprà per 

realitzar el reportatge:  

• Viquipèdia i webs d'ONGs: la recerca va començar aquí. La informació que hi 

havia en aquestes webs ens van ajudar en la documentació sobre els aspectes 

generals de la malaltia.  

• Revistes científiques (National Geographic, The Lancet, entre altres): aquestes 

fonts d'informació són les que ens van donar les dades més específiques sobre 

diversos aspectes de la malaltia com ara, la vacuna RTS,S,  el sistema 

immunològic  humà, l'estudi de la geografia de la malària, etc.  

• Entrevistes:  entrevistes amb persones que van patir la malària, gent que treballa 

en matèria d'investigació de la malaltia, etc. ens va proporcionar informació fiable 
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de primera mà sobre la situació social, sanitari dels països africans afectats per la 

malària des de la perspectiva més humana.  

• Google Alerts: el servei d’alertes de Google ens ha permès estar al dia i seguir les 

últimes novetats sobre la malària i el doctor Pedro Alonso.  

• Vídeos online sobre la malària(animacions del cicle de la malària, vídeos 
divulgatius...): ens van donar algunes idees sobre com fer el nostre propi 

reportatge.  

 

Planificació 
La segona fase de la realització del reportatge consistia en posar en comú les diferents 

idees de tots els centres (brainstorming) i consensuar un guió entre tots. Per fer tot això, 

es van organitzar 4 reunions a Barcelona, on hi vam assistir tots els grups. 

 

El guió del reportatge 

Redactar el guió del nostre reportatge va ser una de les feines més difícils del projecte, ja 

que el guió d'un reportatge no es tracta simplement d'un esquema general d'aquest. En el 

nostre cas, per exemple, vam haver de concretar què sortiria en cada instant del 

reportatge i com sortiria cada cosa. També vam treballar perquè tots els elements del 

reportatge lliguessin d'una manera lògica, ja que els fragments de vídeo dels diferents 

instituts tenien poc que veure entre ells i sense una estructura bona, el vídeo final podia 

quedar poc coherent. 

 

Per l'altra banda, vam redactar el guió pensant en una estructura modular, que ens va 

permetre repartir les diferents feines entre els 4 instituts. 

De tota manera, el guió no es va redactar en un dia, sinó que es va penjar a la xarxa 

col·laborativa de l'iLi, on vam anar introduint modificacions a mesura que avançàvem el 

treball. 

 

Gravació i edició dels vídeos 
Amb el guió enllestit, cada institut va treballar de manera paral·lela i independent en 

aquelles tasques que se'ls havia assignat. 

Nosaltres vam entrevistar a  Josep Figueras, un enginyer que treballa al CISM, el doctor 

moçambiquès Betuel Sigauque i una professora de biologia de la universitat de Barcelona. 

Els vídeos resultants de les entrevistes van ser descarregats als ordinadors del nostre 

institut i posteriorment, vam fer-ne l'edició. 
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La feina d'edició dels vídeos consistia, bàsicament, en: 

1. Valorar la qualitat de la imatge i el so de la gravació.  

2. Buscar i delimitar els fragments més interessants des del punt de vista del 

contingut, és a dir, pensar en allò que podria servir pel reportatge final.  

3. Extreure aquests fragments de vídeos i separar cada fragment en un projecte 

independent.  

4. Edició de cada fragment de vídeos incorporant imatges, fotos, transicions i altres 

efectes especials per donar un bon acabat final.  

 

Efectes especials 
Els efectes especials presents en aquest reportatge inclouen: música(tradicional 

moçambiquesa), animacions(fetes manualment o amb l'ordinador), fotos d'Àfrica i 

material audiovisual de procedència diversa.  

Programari utilitzat en la edició dels vídeos 

Per a l'edició dels vídeos, vam utilitzar diversos programes software:  

• Pinnacle Studio: és un programa d'edició de vídeo semiprofessional, fàcil de 

utilitzar i força potent. Pinnacle Studio permet la captura directa de vídeos des de 

cameres a l'ordinador, incorpora funcions d'edició interessants com ara, la 

possibilitat d'afegir títols, transicions, música personalitzada, etc. a un vídeo. El 

programa permet també controlar el volum de les gravacions, i té suport per a una 

àmplia gamma de formats de vídeo (avi, mpg, wmv...)  

• Acoustica: és un editor de so que vam utilitzar per a filtrar el soroll de les 

entrevistes.  

• Google Earth: vam utilitzar Earth per crear l'animació d'un mapa de Moçambic.  

 
El muntatge final 
Vam fer el muntatge del reportatge final a Barcelona, i cada institut havia de portar tot el 

material que tenia; nosaltres vam anar-hi amb els arxius de vídeos editats, les imatges, la 

música i els textos amb el guió, la veu en off, etc. que havíem anat confeccionant al llarg 

dels mesos anteriors. 

Concretament el muntatge es va realitzar en el Centre de I+D de Telefònica de 

Barcelona i va durar 3 dies (15, 16 i 17 de Juliol). 
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La filosofia d'un treball modern 
 

Fins ara,  hem explicat com hem fet el nostre treball de recerca així com algunes de les 

diferències del nostre treball respecte a tants altres, però, quin valor representa, per 

exemple, el fet de treballar a distància? O el fet de intentar fer un treball original? El nostre 

treball de recerca no es limita a la realització d'un reportatge sinó que pretén marcar un 

abans i un després en la nostra forma de treballar per a adaptar-la a un món modern. A 

continuació, resumim els punts més remarcables de la nostra filosofia de treball: 

 

1. Concepte diferent del treball de recerca: un treball de recerca ha de servir per a 

alguna cosa; la seva funció no és la de decorar un prestatge de la teva habitació.  

 Resultat: El resultat del nostre treball es pot veure des de qualsevol punta del món. 

 

2. Defensem un món sense barreres: en l'actualitat, és possible fer un projecte 

conjunt amb gent d'arreu del món, sense que importi la distància que ens separa. 

 Resultat: Hem fet el nostre treball amb 3 altres instituts de Catalunya. 

 

3. Noves tecnologies permeten fer noves coses: les noves tecnologies permeten 

enfocar un treball d'una nova manera. Avui dia, un treball de recerca de ciències no 

ha de ser necessàriament un dossier de 50 folis, pot ser un programa de simulació, 

una pàgina web, etc.  

 Resultat: Nosaltres hem fet un reportatge divulgatiu juntament amb una pàgina web 

 oberta al gran públic. 

 

4. Treballem de forma col·laborativa: gràcies a les noves tecnologies, hem portat el 

treball en equip un pas més enllà dels límits tradicionals.  

 Resultat: Els petits progressos del treball realitzat pels diferents membres dins el 

 nostre equip es compartien per xarxa de forma instantània, donant als altres la 

 possibilitat de treballar sobre una base comuna. 
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Conclusions 
 

Sembla increïble la quantitat de conclusions que podem treure d’una experiència tan 

singular com la que hem viscut al llarg del darrer any; i quan diem experiència singular, 

ens referim al nostre treball de recerca. Lluny de plantejar temes a investigar de la vida 

quotidiana, amb efectes més o menys importants dins la nostra societat, hem tingut 

l’honor, o la sort si voleu, de poder tractar un tema que té efectes sobre aspectes 

d’importància mundial com són la sanitat o la pobresa. 

 

Així doncs, podem extreure dos tipus de conclusions; unes de tipus metodològic: com 

hem de treballar per aconseguir el que busquem en el nostre projecte, quins són els 

secrets per obtenir un bon resultat, etc. Però també podem extreure d'altres conclusions 

més transcendentals que no només fan referència als procediments de la recerca, sinó 

que tenen un sentit molt més ampli. 

 

Tot treball d'equip, i sobretot si es persegueix un objectiu important que no pot ésser 

realitzat per un sol individu, requereix un procés d’adaptació i d'aprenentatge. No és fàcil 

posar en comú centenars d’idees i aconseguir plantejar-ne una amb la qual tothom hi 

estigui d’acord. Perquè, aquesta idea comuna mai reflecteix al cent per cent les intencions 

de cada integrant. A més a més, cada proposta pot ser tant vàlida com una altra, i tot i que 

ningú vol renunciar a la seva idea, tothom ha d’acabar cedint en alguns aspectes pel bé 

comú.  

 

Doncs bé, al llarg de la elaboració del reportatge, el conglomerat d’estudiants d’arreu de 

Catalunya que conformava el nostre equip, vam haver de solucionar aquests conflictes a 

base d’hores de discussió i raonament. Potser per fatiga, o perquè realment havíem entès 

que no era possible un producte a la mida de cada un, tots vam posar-nos d’acord i vam 

obtenir un reportatge que avui amaga el millor de cada un de nosaltres. Perquè realment, 

el que dóna mèrit a un integrant del grup, no és el to de veu que fa servir per defensar 

aferrissadament cada un dels seus projectes, sinó la voluntat de cohesió i la recerca del 

bé comú del grup. Així doncs, podem concloure que el resultat és més bo i la satisfacció 

més gran  quan s’aprèn a col·laborar en equip. 
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Arribats a aquest punt, també hauríem de treure conclusions sobre la influència que han 

tingut les noves tecnologies al nostre treball. Fins fa un parell de dècades no existia la 

possibilitat de rebre i enviar informació a l’instant a qualsevol part del món, avui dia però, 

Internet fa possible la comunicació instantània entre ciutats que estan a milers de 

quilòmetres de distància i per tant, la possibilitat de col·laborar, de realitzar projectes amb 

gent, amb la qual no pots mantenir contacte constant a fora de la xarxa. 

 

En el nostre cas, la plataforma Investiga la investigació va posar a la nostre disposició 

una pàgina web editable on es penjava tot el material que els grups elaboraven i es 

discutien els temes que anaven sorgint. Una cosa similar a la Viquipèdia però amb edició 

restringida al públic. A més a més també comptàvem amb adreces Gmail destinades a la 

comunicació entre nosaltres. 

 

Som perfectament conscients que sense aquests mitjans al nostre abast, el projecte no 

s’hagués pogut dur a terme. Tanmateix també ens hem adonat que la comunicació en 

xarxa és complexa i freda, i de tant en tant, és necessari reunir-se per tal d’organitzar-se i 

conèixer els demés. 

 

També hem de mencionar aquelles conclusions que van més enllà dels procediments i 

dels mitjans de treball,  aquestes són les conclusions que per nosaltres són les més 

importants, les que ens han enriquit més, i les que hem pogut extreure desprès de 

realitzar entrevistes a persones tant fascinants. Gràcies a aquestes persones ens hem 

pogut acostar una mica més a la realitat dels països del tercer món africans, i ens hem 

adonat del llast que suposa la malària per aquest continent. Quan tractes amb persones 

que dediquen la seva vida en la defensa d'una causa tan necessària i admirable, et 

contagien la seva força i els seus anhels, i t'obren  els ulls a les misèries i realitats del 

nostre  món .  

 

“Nelson Mandela dijo que nuestra generación, tiene una gran responsabilidad, porque es 

la primera que cuenta con las herramientas para acabar con la pobreza, y si no lo 

hacemos, a diferencia de generaciones pasadas, no tenemos excusa” 

 

Aquestes magnífiques paraules que ens va deixar el doctor Pedro Alonso en l'entrevista 

que li vam fer, reflecteixen la nostra responsabilitat sobre la situació actual del món i la 

necessitat d'actuar davant aquestes diferències socials. I és veritat, avui en dia tenim els 
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mitjans i els recursos per acabar amb la pobresa i la fam, però encara estem tancats dins 

la nostra societat. 

 

Ens hem d’adonar que la ciència, la tecnologia i la investigació han de ser les eines, han 

de ser els deures, de la cooperació internacional per acabar amb la misèria. Perquè la 

investigació és progrés, i el progrés és desenvolupament, i el desenvolupament és sanitat, 

educació i unes condicions de vida decents per a tothom.  

 

En certa manera, entendre tots aquests conceptes resumits en aquest breu paràgraf, és 

l’objectiu i el sentit de tot el que hem estat fent durant aquests mesos. Lluny de donar-nos 

les pautes per fer un determinat treball, Investiga la Investigació vol promocionar, vol 

impulsar, vol promoure la ciència i la recerca, que, en definitiva, són el futur.  

 

Per tot això, hem de donar les gràcies per aquesta genial oportunitat que se'ns ha brindat, 

a tota la gent que ha fet possible l’iLi i als nostres tutors, que des del primer moment van 

mostrar tant d’entusiasme per aquest projecte. 
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