No usaràs el nom de la ciència debades
La societat actual es veu inundada de missatges, pretesament emparats per la ciència, on es
promouen curacions de malaties amb tractaments mínims o alternatius (homeopatia, dietes
miracle...), productes adreçats a solucionar problemes de la vida quotidiana (boles per a netejar la
roba sense detergent, imants per a eliminar la calç de l'aigua domèstica, piràmides que esmolen
maquinetes d'afeitar...) o amulets pseudocientífics per a gaudir d'un equilibri interior i protecció
contra quasi tots els mals (polseres magnètiques, polseres hologràfiques...) i, inclús, gurús,
mentalistes o religions que diuen tindre un fonament científic.
És paradòxic que l'ús de la paraula «ciència» en aquests productes alternatius tinga la màxima
repercusió entre un sector de persones que són molt crítiques amb els avanços científics... però es
deixen engalipar fàcilment per missatges pseudocientífics.
El propòsit de la taula rodona és generar un debat, des de l'argumentació científica, per tal de
desemmascarar la pseudociència que ens envolta, la qual pot ser innòcua en alguns casos, però en
altres pot tindre conseqüències importants, principalment en la salut (perquè les malalties greus
no tractades adequadament evolucionen a pitjor i després és més difícil curar-les) i en l'economia
(per les despeses que comporten seguir determinats consells, que mai no són debades).
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