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La Setmana de la Ciència

I MOLTS ALTRES TEMES:

· Nou projecte de l’escola.
· Protagonistes de la Setmana de la Ciència.
· Entrevista a Pere Renom.
· Experiments de la Setmana de la Ciència. 
· Llibres per a Sant Jordi.
· Les 5 Milles Femenines de Valldoreix.
· L’aquari de la classe dels camaleons.
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ENTREVISTA 

Entrevista a Pere Renom

El divulgador científic i reporter del programa del Canal 33 “QuèQuiCom”, Pere Renom (1972), va venir 
a l’escola per fer una xerrada als nens i nenes de 6è en el marc de la Setmana de la Ciència. Els alumnes li 
van preparar la següent entrevista:  

- Per què volies ser reporter? 
La vida m’hi va portar a ser-ho. Volia fer un programa de ciència, em van agafar i la feina era de reporter. És 
divertit: pots fer coses que t’agraden i explicar-les a la gent. Si t’agrada fer coses i t’agrada explicar-les, doncs 
ideal ser reporter.
- Quant trigueu en gravar un programa?
Per fer un reportatge de mitja hora triguem un mes. Les dues primeres setmanes ens serveixen per estudiar i 
fer el guió; la tercera per gravar el reportatge i la quarta per muntar-lo.  
- Com busqueu tota la informació?
Connectant-nos a internet, parlant amb els especialistes i llegint molts articles i llibres.
- Quin ha estat el reportatge que més t’ha agradat?
És difícil de respondre perquè n’he fet 82 o 83. Però n’hi ha alguns que me’n recordo especialment, com per 
exemple aquell que vaig explicar què és una Marató o com vaig travessar nedant l’estret de Gibraltar. També 
un que vam titular “Aprendre a escriure” en què vam fer un seguiment durant 7 mesos a la meva filla Gal·la per 
veure com s’iniciava en l’escriptura.
- I el que més t’ha costat de resoldre?
El de l’àtom. Vam anar a un accelerador de partícules que hi ha a Suïssa, el CERN, i era molt difícil d’entendre 
i d’explicar-ho per televisió. El problema és que quan fas televisió les coses s’han de veure i si no es veuen, 
com és el cas de l’àtom, ¿com s’expliquen?  
- Per què saps tantes coses sobre comunicació científica?
¡Tampoc et pensis que en sé tantes! Però el que faig és estudiar, estic tot el dia estudiant. Quan he de gravar 
un reportatge llegeixo molts articles, parlo amb especialistes, em connecto a internet...
- En què t’has inspirat per treballar en l’àmbit científic?
En l’àmbit científic, per exemple el Ramon Margalef. En la divulgació científica sobretot m’han inspirat Jacques 
Cousteau, Carl Sagan, Félix Rodríguez de la Fuente i David Attenborough.   
- Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Que estic tot el dia aprenent. El cervell està tota l’estona treballant, treballant, treballant... m’agrada molt.
- Quina altra feina t’hagués agradat fer si no fossis reporter?
Jo abans de ser reporter vaig estudiar biologia. M’agrada molt i de petit sempre deia que volia fer “la carrera dels 
animals”. Per això dedicar-me a qualsevol cosa de la biologia m’agradaria, especialment de la biologia marina.
- Què et sembla la iniciativa de l’escola d’organitzar una “Setmana de la Ciència”? 
He quedat francament sorprès de la quantitat d’activitats i de la qualitat d’aquestes activitats. No m’estranyaria que si 
continueu així aquesta escola acabi sent un proveïdor net de vocacions científiques a la societat. Enhorabona.




