GSMA - BMWC logo

activitats permanents

The logo

Dissabte

Diumenge

Activitat

Tipus

Espai

20.25

Deixem el gasoil en favor d’energies netes!

Demostració

4

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

Els teixits de la paraula

Experiment

10

20.35

Què en saps de la biodiversitat marina i dels seus problemes?

Joc

3

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

Superant les Tablets. Multitouch de gran format col.laboratiu

Joc Virtual

13

20.40

Física sorprenent per a petits i grans

Demostració

8

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

L’Espai de lectura

Exposició

14

21.00

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

Exposició pop up Idea3

Exposició

15

21.00

Què es veurà aquesta nit

Observació

7

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

Carpa de la Neurociència

Xerrades i experiments

10

21.05

Laptop Orchestra i música en marxa

Taller

6

INVENTUM: un viatge als grans avenços de la humanitat

Joc de taula

13

De 16.00 a 21.00

21.05

Auto producció d’energia

Demostració

9

De 16.00 a 21.00

D’11.00 a 15.00

Jocs de ciència i tecnologia

Exposició

13

21.20

Ratpenats: el millor radar conegut

Xerrada i demostració

3

De 16.00 a 22.00

D’11.00 a 15.00

Enginys matemàtics

Instal·lació permanent

5

21.30

Cinema a la fresca: Eva

Projecció i col·loqui

12

De 16.00 a 24.00

D’11.00 a 15.00

Com et mous?

Experiment col·lectiu

1

21.35

Curiositats líquides

Demostració

8

De 16.00 a 24.00

D’11.00 a 15.00

El cel de Barcelona

Observació

7

21.50

Forces, energies i transformacions

Demostració

9

De 16.00 a 24.00

D’11.00 a 15.00

Quarta Mostra de Recerca Jove de Barcelona

Exposició i diàleg

16

22.25

Física sorprenent per a petits i grans

Demostració

8

De 16.15 a 21.45

D’11.15 a 15.00

Microxerrades

2

22.30

Blade Runner i el Test deTuring

Xerrada

6

dissabte

Diumenge

Horari

Activitat

Tipus

16.00

Biodiversitat al Zoo

Taller de demostració

3

11.00

Què sabem sobre els volcans?

Xerrada i demostració

3

16.00

Mou els robots

Connexió internacional

12

11.00

Pressió: Molt més que aire

Taller

8

16.05

Conèixer el mar

Contacontes

4

11.00

Telescopi ALMA a Atacama

Connexió internacional

12

16.05

Construeix i posa en marxa un robot amb Scratch i Arduino

Taller

6

11.00

DADES obertes (Open data)

Participació

12

16.05

Exploradors i Inventores

Demostracions

8

11.05

Android R/C

Demostració

6

16.05

Llum i energia

Demostració i taller

9

11.05

L’energia mou el món!

Taller

9

16.20

Anem de cubs

Demostració

5

11.05

En Ring 1,2,3 i el nou món

Espectacle

14

16.30

El llenguatge en robots: teoria de l’evolució i intel·ligència artifical

Connexió internacional

12

11.05

Mantenir el cervell ben viu en situacions d’urgència

Taller

3

16.35

Veles i vents

Taller

9

11.10

Com de salat és aquest mar?

Demostració i joc

4

16.40

Construcció d’aparells meteorològics casolans

Taller

3

11.15

La loteria és l’impost que paguen els que no en saben de matemàtiques

Demostració

5

16.40

La Laura i en Joan a la cerca de la memòria perduda

Contacontes

14

11.30

Il·lustració naturalista amb iPads

Taller

6

16.50

Assassinat a l’aeroport

Taller

3

11.30

Què sabem sobre els volcans?

Xerrada i demostració

3

16.50

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

11.45

Refracció i reflexió

Demostració i taller

8

16.55

Navegant amb la Barcelona World Race

Joc

4

11.45

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

17.05

Matemàtiques vèdiques

Taller

5

11.50

La criptografia

Taller

5

17.05

Il·lustració naturalista amb iPads

Taller

6

11.50

Microenergia

Taller

9

17.05

Abelles: Històries a la sala d’assecatge

Connexió internacional i taller

12

11.50

No trepitgis!

Espectacle-taller

13

17.15

Projectes de ciència

Demostració

8

11.55

Tic Tac fossil

Taller

6

17.20

Fem una cargolada diferent? El laboratori surt del Museu

Taller

3

12.00

Com es mou el mar?

Demostració

4

17.30

Llum i energia

Demostració i taller

9

12.00

El laboratori CERN: El seu funcionament a través de les sales de control

Connexió internacional

12

17.30

Hack-the-City a Dublín

Taller

12

12.15

Pressió: Molt més que aire

Taller

8

17.30

Polímers amb història

Taller

6

12.15

La Laura i en Joan en una recerca enlluernadora

Contacontes

14

17.35

AISoy1: un robot social programable a l’abast de tothom

Demostració

6

12.20

Mantenir el cervell ben viu en situacions d’urgència

Taller

3

17.35

Que plourà, avui?

Presentació

14

12.25

Viatge en un vaixell oceanogràfic per a estudiar el naixement d’un volcà.

Visita virtual

4

17.45

Barcelona World Race Experimenta!

Taller

4

12.30

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

17.55

Mates al mirall

Demostració

5

12.30

Plantes amb sentit

Itinerari

3

18.00

Refracció i reflexió

Demostració i taller

8

12.35

La màgia del nombres binaris

Demostració

5

18.00

Microenergia

Taller

9

12.45

Com sabem quantes cotorres hi ha a Barcelona? Vols comptar-les?

Taller

3

18.00

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

12.45

M’imprimeixo a mi mateix

Demostració i taller

6

18.00

Cloud Computing: La nova revolució tecnològica

Connexió internacional

12

12.45

Llum i energia

Demostració i taller

9

18.05

Assassinat a l’aeroport

Taller

3

12.50

No trepitgis!

Espectacle-taller

13

18.15

En Ring 1,2,3 i el nou món

Espectacle

14

12.55

Com de salat és aquest mar?

Demostració i joc

4

18.25

Polarització

Demostració i taller

8

12.55

Polarització

Demostració i taller

8

18.30

Plantes amb sentit

Itinerari

3

13.00

Taller Labdoo

Taller

12

18.30

Lliurament Premis de Recerca Joven de Barcelona

Acte protocolari

12

13.10

La criptografia

Taller

5

18.35

Les larves poden aprendre?

Taller

3

13.15

L’energia mou el món!

Taller

9

18.40

Navegant amb la Barcelona World Race

Joc

4

13.15

El pal i la pastanaga Economia per a infants

Presentació

14

18.40

Aplicacions de les formules gràfiques

Demostració

5

13.20

Pressió: Molt més que aire

Taller

8

18.55

Reacciona, explota!

Taller-espectacle

8

13.25

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

19.00

Llum i energia

Demostració i taller

9

13.25

Kinect i rehabilitació

Demostració

6

19.00

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

13.30

La làmpada de lava

Taller

3

19.10

Construeix i posa en marxa un robot amb Scratch i Arduino

Taller

6

13.35

Polímers amb història

Taller

6

19.10

100 controvèrsies de la biologia

Presentació

14

13.45

Vols col·laborar amb la investigació marina?

Demostració multimèdia

4

19.20

Assassinat a l’aeroport

Taller

3

13.50

Els nombres irracionals, cap bogeria

Demostració

5

19.25

Veles e vents

Taller

9

13.50

M’imprimeixo jo mateix

Demostració i taller

6

19.30

El valor de la tecnologia a la Barcelona World Race

Xerrada

4

13.55

No trepitgis!

Espectacle-taller

13

19.35

(des)Ordres de magnitud:natura meravellosa, ciutadania global

Demostració

5

14.00

Refracció i reflexió

Demostració i taller

8

19.45

Refracció i reflexió

Demostració i taller

8

14.00

Llum i energia

Demostració i taller

9

19.50

La ciència de l’aigua

Taller

3

14.10

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

19.50

100 mites de la ciència

Xerrada

14

14.15

Insectes i altres artròpodes. Un trencaclosques de formes

Demostració i taller

3

20.00

5 formigues

Instal·lació/Demostració

11

14.20

El efecto CSI

Presentació

14

20.10

AISoy1: un robot social programable a l’abast e tothom

Demostració

6

14.25

Com es mou el mar?

Demostració

4

20.10

Polarització

Demostració i taller

8

14.25

Matemàtiques vèdiques

Taller

5

20.20

Fórmules aritmètiques en un context gràfic i fractals

Demostració i taller

5

14.25

Física sorprenent per a petits i grans

Demostració

8

20.20

La màgia de l’energia

Espectacle

9

14.30

Auto producció d’energia

Demostració

9

INSTITUCIONS, CENTRES DE RECERCA,
ENTITATS I EMPRESES QUE HI PARTICIPEN
Agrupació Astronòmica de Barcelona - ASTER
Associació Catalana d’Observadors Meteorològics - ACOM
Biblioteca Sagrada Família
Biblioteques de Barcelona
CatDroid
Centre de Terminologia TERMCAT
Ciencia en Acción
Consorci d’Educació de Barcelona
CosmoCaixa Barcelona
Departament d’Economia i Coneixement, Secretaria d’Universitats i Recerca,
Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya
Educlip
Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya - ESCAC
Escola Tàber
Escola Virolai
Fab Lab Barcelona
Fundació Apqua
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació Ferran Sunyer
Fundació i2CAT
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement, Citilab
Generalitat de Catalunya
Geo-inquiets de Barcelona
Hangar
Institut d’Educació de Barcelona
Labdoo
Laptop Orchestra, ESMUC
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Granollers
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
Museu de Matemàtiques de Catalunya - MMACA
Observatori Europeu de la Televisió Infantil - OETI
Okno (Brusel·les)
OpenStreetMap
Parc Zoològic de Barcelona
Platoniq
Science Gallery (Dublín)
Televisió de Catalunya- TV3

Espai

Horari

Activitat

Alma (Atacama, Xile)
Aula d’Alta Simulació, Escola Universitària d’Infermeria, UB
Barcelona Supercomputing Center, UPC
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, UdG
Centre d’Estudis Avancats de Blanes – CEAB, CSIC
Centre de Recerca Matemàtica, Institut d’Estudis Catalans
Centre de Regulació Genòmica de Barcelona - CRG
Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica CNAG, PCB
Centre Tecnològic de Recerca per a la Dependència i la Vida Autònoma - CETpD
Complexitat.cat, UB
Consell Europeu per la Recerca Nuclear - CERN (Ginebra)
Consell superior d’Investigacions Científiques - CSIC
Departament d’Astronomia i Meteorologia, UB
Departament de Física i Enginyeria Nuclear, EPSEVG, UPC
Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels - EETAC
Fundació Blanquerna, URL
Grup de Vulcanologia de Barcelona. Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera,CSIC
Grup GAMA d’Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses, Facultat de Física, UB
inLab FIB, Facultat d’Informàtica de Barcelona, UPC
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya - IEEC
Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Institut de Biologia Evolutiva, UPF-CSIC
Institut de Ciències de l’Espai – ICE, CSIC
Institut de Ciències del Mar - CSIC
Institut de Ciències Fotòniques
Institut de Neurociències, UAB
Institut de Recerca Biomèdica, PCB
Institut Municipal d’Investigació Mèdica - IMIM
Laboratori de Recerca en Neurorobòtica, Universitat Humboldt (Berlín)
Parc Astronòmic Montsec
Unitat de Botànica i Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - ICTA
Unitat de Comunicació Científica, UdG, CEI e-MTA
Unitat de Tecnologia Marina, CSIC
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Vic
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili

Tipus

Espai

AISoy Robotics
Beebrite
Competium
Digalix Solutions
Draco Systems
Escándalo Films
Obrint Via
Ro-Bòtica
Soft for you
Ubiquat Technologies
Ciència Divertida
Crea Ciència
Estudi Carles Puche
Ferroluar
La Mandarina de Newton
Naturalwalks
Nusos Activitats Científiques i Culturals
Paciència la nostra
Pendulum
Re-Crea Accions Culturals
Organització
Institut de Cultura de Barcelona
Coordinació
Barcelona Ciència,
Direcció de Creativitat i Innovació,
Institut de Cultura de Barcelona
AGRAÏMENTS
Medi Ambient i Serveis Urbans,
Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Ambientació
Marc Anglès
Xarxes socials
Alberto Tognazzi

Producció
Qwerty
Tempus Fugit
Iglor
Comunicació
i disseny gràfic
Soon in Tokyo
Fotografia
Las Coleccionista
Disseny multimèdia
La Mosca
Xavier Martí i Renom

Black and White

Logo on black background

1. Ciències Ciutadanes

4. Ciències del Mar

Com et mous?
Experiment col·lectiu sobre
mobilitat humana

Conèixer el mar
Contacontes (2-8 anys)

Com de salat és aquest mar?
Demostració i joc (+5 anys)

Enginys matemàtics
Instal·lació permanent

Aquest conte és especial: podeu participar en
el seu desenvolupament i al final fer un taller.
• Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
A càrrec de Merche Ochoa
Ds. 16.05 h

Són tots els mars igual de salats?
Coneix l’origen de la salinitat del mar
i la seva implicació en el clima del
nostre planeta. Descobreix el projecte
de col·laboració que s’estableix entre
esportistes i científics durant la regata
World Race 2010.
• Institut de Ciències del Mar (CSIC).
A càrrec de Jordi Salat i Maribel Lloret,
en col·laboració amb la Fundació
Navegació Oceànica de Barcelona
Dg. 11.10 i 12.55 h

Per posar a prova els coneixements i
les habilitats matemàtiques de càlcul,
d’estratègia i de geometria.
• Museu de Matemàtiques de Catalunya
Ds. de 16 a 22 h, dg. d’11 a 15 h

Vols saber com et desplaces per les
activitats de la Festa? Com un tauró?
O més aviat com una abella? Rastreges
el parc com una guineu a la cerca de la
millor activitat? O simplement voltes
desorientat i et mous tan erràticament
com ho fa un gra de pol·len? Si vols
rebre resposta i participar així en un
experiment científic sobre mobilitat,
porta el teu mòbil intel·ligent a la Festa
i baixa’t l’App gratuïta que hem preparat. A través del GPS del teu mòbil,
podrem conèixer el teu desplaçament
i t’enviarem per correu una visualització personalitzada del teu pas per la
Festa. Vine al nostre espai per conèixer
d’aquest projecte de ciència ciutadana en el qual treballen una desena
d’investigadors provinents de les més
diverses disciplines i que té previst de
publicar-se en revistes especialitzades.
L’experiment és el primer realitzat
d’aquest tipus a la ciutat i tu seràs imprescindible perquè sigui tot un èxit!
• Experiment promogut per Barcelona
Laboratori Cultural. A càrrec
d’Oleguer Sagarra, Mario GutiérrezRoig, Albert Díaz-Guilera, Josep
Perelló (Complexitat.cat–UB), Ion Erb,
José Espinosa-Carrasco, Carole Faviez,
Cedric Notredame, Mara Dierssen
(Centre de Regulació Genòmica),
Frederic Bartumeus (Centre d’Estudis
Avançats de Blanes-CSIC), John
Palmer (CEAB-CSIC, Princeton),
Berta Paco (dinamitzadora), Xavier
Martí (enginyer informàtic), Mar Canet
(enginyer informàtic i artista), Direcció
de Creativitat i Innovació de l’ICUB.
Ds. de 16 a 24 h, dg. d’11 a 15 h

Barcelona World Race
Experimenta!
Taller ( 7-16 anys)
Podeu experimentar 3 formes sostenibles
de generar energia que utilitzen els vaixells
de la BWR: les plaques solars, l’aerogenerador i l’hidrogenerador.
• Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
A càrrec de Francisco Ripoll i Jordi Arbusa
Ds. 17.45 h
Navegant amb la Barcelona
World Race
Joc (7-12 anys)
En aquest joc us heu de posar en la pell dels
skippers de la regata: heu d’escollir parella,
dissenyar el vaixell i preparar tot allò que
cal embarcar per sobreviure 3 mesos sense
fer cap escala!
• Fundació Navegació Oceànica de
Barcelona. A càrrec d’Ana Vico
Ds. 16.55 i 18.40 h
El valor de la tecnologia a
la Barcelona World Race
Xerrada
Com sobreviu el navegant de la Barcelona
World Race, la regata de la volta al món a vela
de Barcelona a dos, sense escales ni assistència? L’Open 60 com a laboratori de proves.
• Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
A càrrec de Cali Sanmartí, navegant de la BWR
Ds. 19.30 h

2. Microxerrades

Deixem el gasoil en favor
d’energies netes!
Demostració

En un format breu i entenedor, científics de disciplines diverses parlen de
com s’estudia el cervell de les larves,
del potencial de les cèl·lules mare, de
com es poden regenerar ossos amb
biomaterials o de com es fa arribar un
fàrmac al cervell, entre d’altres temes.
• Institut de Cultura de Barcelona.
Conducció Cristina Serradell
Ds. de 16.15 a 21.45 h,
dg. d’11.15 a 14.45 h

El primer vaixell de vela de regates que fa la
volta al món i utilitza energies netes. Això és
possible? Com funciona? On s’emmagatzema l’energia? Un projecte que farà història
i que permet als vaixells de competició
obtenir l’energia de generadors nets mitjançant una combinació d’energia eòlica, solar i
hidrodinàmica per tal d’aconseguir una total
autonomia elèctrica al vaixell.
• Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
A càrrec de Jordi Barinaga
Ds. 20.25 h

5. Matemàtiques

Com es mou el mar? Història
d’unes boies que viatgen
pels oceans del món
Demostració (+10 anys)
A l’ICM han inventat i desenvolupat una
boia autònoma que mesura les característiques quimicofísiques dels oceans.
Vine a conèixer-ne el procés de creació
i a veure en directe els resultats que ens
envien les boies des de molt lluny.
• Institut de Ciències del Mar (CSIC).
A càrrec de Pere Fernández
i Kintxo Salvador
Dg. 12.00 i 14.25 h
Viatge en un vaixell
oceanogràfic per
estudiar el naixement
d’un volcà
Visita virtual

La màgia de les
matemàtiques
Demostracions
Descubriu algunes propietats dels
números binaris, la racionalitat dels
nombres irracionals o perquè la loteria
és l’impost que paguen els que no en
saben de matemàtiques.
• Museu de Matemàtiques de
Catalunya. A càrrec de Guido
Ramellini, Daniel Ramos, Josep Rey,
Manel Udina, Pau Senra i Enric Brasó
Ds. 16.20, 17.55 i 19.35 h.
Dg. 11.15, 12.35 i 13.50 h
Matemàtiques vèdiques
Taller
Aquest sistema de càlcul utilitzat a
l’Índia sembla màgic. Darrera d’aquest
hi ha unes senzilles regles que tenen
l’origen en un antic text dels Vedes.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Deepti Golani, economista
Ds. 17.05 h, dg. 14.25 h

Aproximació al vaixell oceanogràfic del
CSIC Sarmiento de Gamboa a través
d’una expedició científica als fons
marins de l’illa d’El Hierro.
• Institut de Ciències del Mar, Unitat de
Tecnologia Marina (CSIC). A càrrec de
Pablo Rodríguez i Rafael Bartolomé
Dg. 12.25 h
Vols col·laborar amb
la investigació marina?
Converteix-te en
observador del mar!
Demostració multimedia
Presentació de la nova eina posada a
punt pels científics de l’ICM que permet
als ciutadans col·laborar amb la investigació marina mitjançant el seu web.
• Institut de Ciències del Mar, (CSIC).
A càrrec d’Elisabetta Broglio
i Joaquim Garrabou
Dg. 13.45 h

Biodiversitat al ZOO
Taller demostració
Es mostraran els estudis sobre biodiversitat que es fan al Zoo de la ciutat, tant des
d’una perspectiva teòrica com in situ, a
partir de diverses propostes i de material
propi.
• Parc Zoològic de Barcelona.
Ds. 16 h
Assassinat a l’aeroport
Taller
Investigació de l’escena d’un crim: al costat
del cadàver d’un turista americà han
trobat un envàs amb una mica de líquid
que sembla llet. El líquid s’ha enviat al
laboratori i ara vosaltres haureu d’analitzar les proteïnes, a partir d’una llista dels
components de la beguda, per esbrinar
com va morir el turista.
• Centre de Regulació Genòmica de Barcelona
Ds. 16.50, 18.05 i 19.20 h
Les larves poden aprendre?
Taller
Pot una olor fer canviar el comportament?
Ho podeu comprovar vosaltres mateixos
tot fent un experiment per tal de descobrir
si les larves de la mosca de la fruita són
capaces d’aprendre i d’associar una olor
amb el menjar.
• Centre de Regulació Genòmica de Barcelona
Ds. 18.35 h
La ciència de l’aigua
Taller
A més de conèixer què i com es calcula
la petjada hídrica, es mostren algunes
iniciatives pilot de la UdG que permeten
respondre a preguntes com: Què cal fer
per depurar l’aigua? Com es neteja la sorra
contaminada de petroli amb suro? Com es
formen les estalactites? Per què les canonades s’esquerden a l’hivern? Com es formen
els núvols? Com es generen les bombolles
de sabó? Per què els Mentos reaccionen
amb la Coca-Cola?
• Unitat de Comunicació Científica.
Universitat de Girona - CEI e-MTA.
A càrrec de Pep Anton Vieta
Ds. 19.50 h
Ratpenats: el millor radar
conegut
Xerrada i demostració
Estudiar els ultrasons ha fet millorar el
coneixement sobre l’ecologia i el comportament dels ratpenats. De quin tipus són
i quin significat tenen els ultrasons dels
ratpenats? Com s’enregistren i s’analitzen? Ho podeu comprovar en un passeig
nocturn pel parc.
• Museu de Ciències Naturals de Granollers
Ds. 21.20 h

Plantes amb sentit
Itinerari (recomanat per a persones
amb discapacitats visuals)
Sou capaços d’identificar les plantes del
parc sense utilitzar la vista? Un passeig
per la Ciutadella és una experiència molt
més enriquidora si utilitzeu els altres
sentits.
•Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Naturalwalks, amb la
col·laboració del CREAF
Ds. 18.30 h, dg. 12.30 h
Mantenir el cervell ben viu
en situacions d’urgència
Taller
En situacions d’emergències vitals
(inconsciència, hemorràgies, aturades
cardíaques, convulsions) es pot interrompre l’arribada de sang al cervell. Què fer
en aquestes situacions? La pràctica de
reanimació amb simuladors pot ajudar a
mantenir el cervell en les millors condicions possibles.
• Aula d’Alta Simulació. Escola
Universitària d’Infermeria. Universitat
de Barcelona. A càrrec de José Antonio
Sarria Guerrero i Xavier Bernárdez
Dg. 11.05 i 12.20 h
Què sabem sobre els
volcans?
Xerrada i demostració
Com funcionen els volcans? Quins
materials en resulten del procés eruptiu?
Els investigadors disposen de mostres
de roca de materials volcànics per mirar,
tocar i aclarir dubtes.
• Grup de Vulcanologia de Barcelona.
Institut de Ciències de la Terra Jaume
Almera CSIC
Dg. 11.30 h
Una lÀmpada de lava
Taller
Una mica de xarop, oli vegetal i aigua
serveixen per entendre com la densitat de
la lava pot influir en l’ascens del magma
als volcans.
• Grup de Vulcanologia de Barcelona.
Institut de Ciències de la Terra Jaume
Almera, CSIC
Dg. 13.30 h
Fem una cargolada
diferent? El laboratori
surt del Museu
Taller (+6 anys)
El laboratori del naturalista és un recurs
construït a partir de la col·lecció de
cargols del museu, com a suport per a la
identificació d’espècies. En el taller us
ensenyaran la gran diversitat de cargols
de Catalunya i les tècniques d’observació i d’identificació d’espècies amb la
utilització d’instruments com ara lupes
binoculars, peus de rei, etc.
• Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
A càrrec de Marta Blanch, Servei Educatiu
Ds. 17.20 h

Què en saps de la
biodiversitat marina
i dels seus problemes?
Joc (+ 6 anys)
Amb un macrotaulell amb les normes
del joc de l’oca, anirem veient les
característiques de la biodiversitat de
la Mediterrània i aprendrem alguns
dels seus problemes i desequilibris
mitjançant les meduses.
• Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. A càrrec de Dacha Atienza,
cap de Col·leccions i Recerca, i Laia
Barrés, Servei Educatiu
Ds. 20.35 h
Insectes i altres
artròpodes.
Un trencaclosques
de formes
Taller participatiu (+4 anys)
Els apèndixs dels insectes i d’altres
artròpodes, en ser animals molt ben
aclimatats a una gran varietat d’ambients, prenen una gran varietat de formes. L’objectiu d’aquest taller és jugar i
aprendre a diferenciar aquesta varietat
com si és tractés d’un trencaclosques
de formes.
• Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. A càrrec de Glòria Masó
conservadora, Miguel Prieto i
Jorge Mederos, col·laboradors de la
Col·lecció d’Artròpodes, i Greta Boix,
Servei Educatiu
Dg. 14.15 h
Com sabem quantes
cotorres hi ha a Barcelona?
Vols comptar-les?
Taller (+6 anys)
Per poder actuar en el control de la
població de cotorres, abans cal saber-ne
el nombre. Com s’ho fan els científics
del Museu per comptar-les? En el
taller s’aprendrà una de les tècniques
de recompte de poblacions d’animals a
partir del seu anellament, la captura i la
recaptura. S’explicaran també mètodes
indirectes com el recompte de nius en
quadrats.
• Museu de Ciències Naturals de
Barcelona. A càrrec de Joan Carles
Senar, cap de Recerca, i Cristina
Armengol, Servei Educatiu
Dg. 12.45 h

Dispositius com iPads, iPhones i tablets
permeten prestacions dinàmiques per
a la presentació de fórmules basades
en un context gràfic, utilitzant formes
geomètriques o fractals.
• A càrrec de Josep Tarrés, Competium
i de Sergio Escalera i Oriol Pujol,
Universitat de Girona
Ds. 20.20 h
Aplicacions de fórmules
gràfiques
Demostració
Les fórmules matemàtiques en un context gràfic permeten moltes possibilitats
en camps de la ciència i de la tècnica.
Per exemple, l’eficiència energètica en
un habitacle es mostra d’una forma
gràfica, o l’estudi dels establiments
hotelers amb Google maps a Barcelona
amb una introducció mínima de dades
numèriques.
• A càrrec de Josep Tarrés, Competium
Ds. 18.40 h
La criptografia
Taller
Les matemàtiques són molt útils per fer
més segures les comunicacions. Com?
Amb el xifrat d’informació. El taller
us proposa resoldre alguns enigmes a
xifrar i desxifrar.
• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Telecomunicacions de Barcelona ETSETB
(UPC). A càrrec de Germán Sáez
Dg. 11.50 i 13.10 h

Construeix i posa en marxa
un robot amb Scratch i
Arduino
Taller
Es construeix un robot a partir de plànols
incomplets i es programa de manera visual i senzilla gràcies al projecte Scracth for
Arduino, desenvolupat al Citilab.
• Fundació per al Foment de la Societat del
Coneixement (Citilab)
Ds. 16.05 i 19.10 h

Les noves tecnologies també estan
revolucionant el món de la il·lustració
naturalista: amb un iPad, fotografies i
dibuixos preexistents podeu passar una
bona estona dibuixant i copsant el que
més us atregui de la natura i de l’entorn.
Podeu portar el vostre aparell.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec d’Estudi Carles Puche
Ds. 17.05 h, dg. 11.30 h
AISoy1: un robot social
programable a l’abast de
tothom
Demostració
Aquest robot social emocional és una
mostra del desenvolupament actual de
la intel·ligència artificial: robots capaços
d’interactuar socialment que obren noves
possibilitats.
• AISoy Robotics. A càrrec de Pablo
García Martínez
Ds. 17.35 i 20.10 h
Polímers amb història
Taller
En aquest taller podreu crear històries i
fer animacions simples utilitzant tècniques de stopmotion a partir dels polímers
que elaboreu.
• EDUCLIP: TV3 i Universitat Rovira i
Virgili amb la col·laboració de Blanquerna,
Universitat de Girona, Universitat de Vic,
Universitat Oberta de Catalunya, Fundació
Apqua, Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, Universitat
Pompeu Fabra i OETI
Ds. 15.30 h, dg. 13.35 h
Android R/C
Demostració
Vols saber com connectar el teu dispositiu
Android a un cotxe teledirigit? L’objectiu
d’aquesta activitat és mostrar, amb la participació del públic, com es pot utilitzar la
tecnologia que incorpora un smartphone
per dirigir un cotxe de radiocontrol.
• Escola d’Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels. A càrrec de
Marcos Quílez i José M. Yúfera
Dg. 11.05 h

9. Energies renovables

10. Neurociència

11. Umbracle

12. Connexions Internacionals

Exploradors i Inventores
Demostracions

Veles i vents
Taller

En aquesta mostra, nens i nenes de 6 a
12 anys de l’escola Tàber de Barcelona
presenten tallers d’experiments en els
quals han explorat conceptes de ciència,
tecnologia, matemàtiques i disseny, de
forma creativa i activa al llarg del curs.
• Escola Tàber i La Mandarina de Newton
Ds. 16.05 h

Els experts insisteixen en la necessitat de construir un sistema energètic
descentralitzat i integrat a les xarxes
d’informació, que asseguri l’eficiència
energètica i el menor cost mediambiental possible. Aquesta activitat vol reflexionar sobre l’aparició d’instal·lacions
eòliques: energia i medi ambient, recurs
eòlic i territori, sostenibilitat i impactes.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Nusos. Activitats
Científiques i Culturals
Ds. 16.35 i 19.25 h

Amb motiu de la celebració de l’Any
de la Neurociència 2012, aquest espai
ofereix experiments i xerrades.
Amb el suport de FECYT i SENC
Passis cada 90 minuts.
Capacitat: 20 persones (+10 anys)

5 formigues
Instal·lació permanent i
demostració

El Barcelona Laboratori Cultural ofereix
per primera vegada a la Festa Ciència i
Tecnologia connexions amb altres parts
del món. Parlarem i observarem a través
d’un telescopi a Xile i al Montsec, entrarem
a les sales de control del CERN (Ginebra),
participarem en la preparació d’una exposició a Dublín, seguirem el comportament
d’un robot a Berlín, observarem un rusc
ubicat a Brussel·les, entre moltes altres
activitats. Obrirem una finestra al món, a
indrets on normalment no hi podríeu tenir
accés. Podràs intervenir-hi amb les teves
preguntes i dubtes.
• Coordinació: Josep Perelló
Dinamització: Paciència la nostra.

Refracció i reflexió
Demostració i taller (+10 anys)
Quina és la diferència? Esbrineu-ho
vosaltres mateixos i aprendreu què és
la fibra òptica i com funciona.
• Institut de Ciències Fotòniques.
A càrrec d’ICONS Chapter, coordinats
per Federica Beduini i Míriam Martí
Ds. 18 i 19.45 h, dg. 11.45 i 14 h
Projectes de ciència
Demostracions (+5 anys)
Els alumnes de l’Escola Virolai presenten els projectes tot seguint la metodologia científica i les pràctiques de les
experiències realitzades conjuntament
amb les seves famílies.
• Escola Virolai
Ds. 17.15 h
Polarització
Demostració i taller (+10 anys)
Jocs i experiments per entendre que és
la polarització i descobrir les seves connexions amb una tecnologia tan actual
com les pantalles del teu mòbil.
• Institut de Ciències Fotòniques.
A càrrec d’ICONS Chapter, coordinats
per Federica Beduini i Míriam Martí
Ds. 18.25 i 20.10 h, dg. 12.55 h
Reacciona, explota!
Taller-espectacle

6. TIC

Il·lustració naturalista
amb iPads
Taller

3. Ciències Naturals

Fórmules aritmètiques
en un context gràfic
i fractals
Demostració-taller

8. Física i Química

KINECT I REHABILITACIÓ
Demostració
Tots juguem a videojocs. ¿Tots? Us
ensenyem un grup de jocs per a Kinect
dissenyats per permetre que nens i joves
amb problemes neuronals gaudeixin
jugant i, a la vegada, realitzin les teràpies
de neurorehabilitació. ¡Proveu-los!
• Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels. A càrrec de Sergio
Machado i José M. Yúfera
Dg. 13.25 h
Laptop Orchestra
i música en xarxa
Taller
Us proposem una sessió d’interpretació col·lectiva amb ordinadors, en el
marc d’una orquestra que exploti les
possibilitats creatives de la intercomunicació per xarxa. El resultat: la improvisació en un conjunt instrumental poc
convencional. Afegiu-vos al grup amb
els vostres mòbils!
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Laptop Orchestra
Ds. 21.05 h
Blade Runner i el Test
deTuring: robots, androides
i cyborgs a la ficció
Xerrada
Enguany és el centenari del naixement
de l’Alan Turing, uns dels pares de la
informàtica i de la criptografia moderna.
La pel·lícula Blade Runner comença amb
el test Turing (ideat per aquest matemàtic) que permet diferenciar un robot d’un
ésser humà.
• A càrrec de Manuel Moreno,
Departament de Física i Enginyeria
Nuclear, EPSEVG. Universitat
Politècnica de Catalunya
Ds. 22.30 h
Tic Tac fòssil
Taller
Aprendreu a extreure informació dels
fòssils utilitzant diferents tècniques:
les clàssiques d’ull nu i lupa, i les més
noves com el TAC.
• Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
Dg. 11.55 h
M’imprimeixo jo mateix
Demostració i taller
A partir d’una fotografia és possible
digitalitzar objectes per generar models
tridimensionals. Un cop a l’ordinador
es poden manipular per imprimir-los
en 3D utilitzant una impressora
especial.
• Fab Lab Barcelona
Dg. 12.45 i 13.50 h

Descobriu els experiments més interessants i al·lucinants que han marcat
la història de la química. Veureu com
es formen estranyes figures i també
com apareixen substàncies de formes
espectaculars. Del foc a l’aigua, de la
terra a l’aire, tot és química.
• Càtedra de Cultura Científica
i Comunicació Digital. Universitat de
Girona. A càrrec de Josep Duran
i Pep Anton Vieta
Ds. 18.55 h
Física sorprenent per a
petits i grans
Demostració (+7 anys)
Sorra intel·ligent, objectes que cauen a
poc a poc, forces estranyes... Tot això
i més en experiments sorprenents i
divertits sobre magnetisme, electricitat,
ones, so i llum a partir de materials
senzills i aparells casolans que demanen la participació dels assistents.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec d’Adolf Cortel
Ds. 20.40 i 22.25 h, dg. 14.25 h
Curiositats líquides
Demostració
Farem servir la tecnologia del làser,
les propietats òptiques i la química per
posar de manifest algunes de les característiques dels líquids més usuals, des
de l’aigua fins als cristalls líquids.
• Ciencia en Acción.
A càrrec de Josep Coromines
Ds. 21.35 h
Pressió: molt més que aire
Taller
Creieu que l’aire pesa? Us heu plantejat
alguna vegada si on hi ha aire pot
haver-hi una altra cosa? La pressió
atmosfèrica, que sovint no notem,
provoca tot de fenòmens que experimentem de manera quotidiana, des
dels més comuns i senzills fins als més
complexos, que ens sorprenen i ens
plantegen alguns interrogants...Com
pot ser que es pugui aixafar una llauna
sense tocar-la? Per què les olles a pressió couen els aliments ràpidament?
Podríem inflar un globus sense aire?
Podríem fer com els faquirs i dormir en
un llit ple de claus?
• CosmoCaixa. A càrrec de La Vola
Dg. 11, 12.15 i 13.20 h
Construcció d’aparells
meteorològics casolans
Taller
Amb materials senzills, tots els aficionats a la meteorologia poden construir
un pluviòmetre casolà.
• Associació Catalana d’Observadors
Meteorològics ACOM. A càrrec
d’ICONS Chapter
Ds. 16.40 h

7. Astronomia

i. Punt d’informació

16. Recerca jove

El cel de Barcelona
Observació d’astres

aprendre jugant
Gimcana tecnològica

Amb un conjunt de telescopis podeu
observar, de forma segura, el disc
del Sol durant el dia i Saturn a la nit.
A més, us explicaran els secrets de
l’astrofotografia i com posar en marxa
el vostre telescopi –no us oblideu de
portar-lo!
• Agrupació Astronòmica de Barcelona
ASTER
Ds. de 16 a 24 h, dg. d’11 a 15 h

Fes servir la tecnologia per jugar i
aprendre. Participa en aquesta divertida
gimcana tecnològica i aprèn coses sobre
ciència i la història del Parc de la Ciutadella.
Amb l’ajuda del teu iPhone, hauràs de
resoldre i superar diferents enigmes que et
posaran a prova. Descarrega’t l’APP al teu
iPhone i... a jugar!!!!
• A càrrec de Soft For You i Obrint Via
Ds. de 16 a 22 h, dg. d’11 a 14 h

Quarta Mostra de Recerca
Jove de Barcelona
Espai permanent

recollim portàtils en desús
Tens un portàtil que ja no utilitzes? Porta’l
i apunta’t a la xarxa social humanitària
Labdoo que recull portàtils, els equipa
amb programari lliure i els fa arribar a les
escoles. El 2011 es van vendre 200 milions
de portàtils en tot el món, que estaran en
desús d’aquí 3 o 4 anys mentre la majoria
d’escolars no tenen accés a fonts d’educació.
• A càrrec de Labdoo
Ds. de 16 a 22 h, dg. d’11 a 15 h

Els 30 treballs de recerca d’estudiants
de 2n de batxillerat finalistes de la
Mostra formen aquesta exposició.
De les 17 a les 18.30h els joves autors
ens presentaran els seus treballs que
tracten temes com ara la composició i
les propietats químiques de matèries tan diverses com el pa, el vi, els
polièsters o les cremes hidratants.
També destaquen les recerques d’àmbit
econòmic: la responsabilitat social,
la creació d’una botiga virtual, les
patents farmacèutiques o el màrqueting de la indústria tabaquera en són
exemples. A l’ESPAI 12 a les 19h hi
ha el lliurament de premis i després els
guanyadors compartiran un col·loqui
amb en Jordi de Manuel, biòleg,
professor i escriptor, i Laura Carrau,
comunicadora científica.
• Consorci d’Educació de Barcelona i
Institut d’Educació de Barcelona
Ds. de 16 a 24 h, dg. d’11 a 15 h

Microenergia
Taller
Construeix una placa solar tèrmica
que produeix aire calent en una capsa
de cartró que es modifica i a la qual
afegim un aïllament tèrmic, una placa
captadora i una finestra de polietilè que
produeix un fort efecte hivernacle.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Pendulum
Ds. 18 h, dg. 11.50 h
La màgia de l’energia
Espectacle
Un cotxe que funciona amb aigua i una
placa solar, substàncies de les quals
es pot obtenir energia, reaccions exotèrmiques, jocs de mans amb la taula
periòdica i un experiment via twitter i
mòbils per combinar màgia i energia.
• Càtedra de Cultura Científica i
Comunicació Digital. Universitat de Girona.
A càrrec de “Grup 2Duran+”: Miquel
Duran, Pep Anton Vieta i Josep Duran
Ds. 20.20 h
Autoproducció d’energia
Demostració
Sobre l’escenari, i amb un captador
termosolar de fabricació pròpia, es
mostra com es capta l’escalfor del sol
amb material reciclat.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Marc Boada
Ds. 21.05 h, dg. 14.30 h
Forces, energies i
transformacions
Demostració
Una col·lecció de transformacions
energètiques ens permeten descobrir
les seves propietats i posen sobre la
taula els greus problemes que tenim
per accedir a fonts d’energia prou potents per abastir la nostra societat.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Marc Boada
Ds. 21.50 h
L’energia mou el món!
Taller
El moviment d’una turbina permet revolucionar el món de l’energia. Aquest
és el principi mitjançant el qual aprofitem l’energia de quasi totes les fonts
renovables: geotèrmica, hidroelèctrica,
mareomotriu, undimotriu, eòlica...
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Ciència Divertida
Dg. 11.05 i 13.15 h

L’era de la neurociencia
Xerrada
El nostre cervell ens enganya, ens sorprèn, ens aclapara, ens fa ser qui som.
En aquesta minixerrada es donaran les
claus per aprofundir en el tema.
• Centre de Regulació Genòmica i
Sociedad Española de Neurociencia.
A càrrec de Mara Dierssen
Els teixits de la paraula
Experiment
Localització de les funcions cerebrals,
específicament l’àrea del llenguatge i
les fibres que connecten aquestes àrees.
• Serveis de Neurofisiologia i
Neurocirurgia del Parc de Salut Mar.
IMIM. A càrrec d’Alessandro Principe,
Belia Garcia Parra, Ion Álvarez Guerrico,
Alba Leon Jorba, Lluis Serra, Josep M
Espadaler i Gerard Conesa
Genomes en 3D
Experiment
Els genomes s’estructuren en l’espai
del nucli d’una forma ordenada. Com?
Avui en dia no es coneix però al CNAG
treballen per descobrir els principis del
plegament del genoma humà i la seva relació amb malalties com el càncer. Amb
la co·laboració de Hewlett-Packard.
• Centre Nacional d’Anàlisi GenòmicaPCB i Centre de Regulació Genòmica.
A càrrec de Marc Martí-Renom
i David Bau
El laberint de la memòria
Experiment
Números de telèfon, el camí a la feina,
l’aniversari del teu fill, la cita amb el
dentista. El nostre cervell, amb un
nombre finit de neurones és capaç d’emmagatzemar quantitats increïbles d’informació. Per poder entendre aquests
processos cal que identifiquem les
molècules i processos clau responsables
de l’emmagatzematge de la informació.
• Centre de Regulació Genòmica. IMIM
(Hospital del Mar Research Institute)
i Sociedad Española de Neurociencia.
A càrrec de Mara Dierssen, Sergio
Espeso i Laura Xicota. Amb la
col·laboració de Beebrite, Alejandro
Durán i Amparo Casamayor.
Escoltar en tres
dimensions
Experiment
Explorarem com el cervell és capaç
d’endevinar la posició de la font de so
mitjançant un experiment d’holofonia que ve a ser per a l’àudio allò que
l’holografia és per a la imatge. Aquesta
tècnica imita la forma que el nostre
cervell segueix per processar el so,
és a dir, el procés de l’escolta binaural.
• Centre de Regulació Genòmica i
Sociedad Española de Neurociencia.
A càrrec de Mara Dierssen, Victòria
Brugada i Eva Passalaqua.

Llum i energia
demostració i Taller (+10anys)
Hi ha moltes maneres de transformar
la llum en energia i viceversa. Des de la
bombeta fins als panells solars podreu
seguir les connexions entre la llum i
l’electricitat.
• Institut de Ciències Fotòniques. A
càrrec d’ICONS Chapter, coordinats
per Federica Beduini i Míriam Martí
Ds. 16.05, 17.30 i 19 h.
Dg. 12.45 i 14 h

15. Exposició Pop-Up
Exposició Pop up Idea3
Espai permanent
Exposició d’enigmes científics amb
reptes, jocs, i alguns moments ahà! per
fomentar la creativitat, el pensament
lateral i el treball en equip.
• Institut de Cultura de Barcelona.
A càrrec de Crea Ciència
Ds. de 16 a 22 h, dg. d’11 a 15 h

La ferralla reutilitzada, els motors
dels parabrises, l’enginy i el do artístic
s’uneixen per donar vida a 5 formigues
gegants que no deixen gens indiferent.
Insectes espantadissos i gegantins
escapats d’algun indret no identificat traspuen mecànica, electrònica i
robòtica. Partint dels primers prototips
construïts per l’artista els tècnics
d’Hangar expliquen com es programen
aquests robots.
• Hangar – Ferroluar
Demostracions
Ds. 16.50, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 i
22.00 h, dg. 11.45, 12.30, 13.25 i 14.10 h

14. Biblioteca
L’Espai de lectura
Espai permanent
Un racó per fullejar i llegir llibres apte
per a totes les edats.
• Institut de Cultura de Barcelona amb
la col·laboració de la Biblioteca Sagrada
Família
Ds. de 16 a 21 h, dg. d’11 a 15 h
La Laura i en Joan en una
recerca enlluernadora
contacontes (+3 anys)
Un narrador i un il·lustrador s’alien per
explicar les aventures de la Laura i en
Joan tot ajudant a grups d’investigació
a fer recerca.
• Secretaria d’Universitats i
Recerca, Departament d’Economia i
Coneixement. Generalitat de Catalunya
Dg. 12.15 h
En Ring 1,2,3 i el nou món
Espectacle (+4 anys)
Basat en el conte escrit per Emili Teixidor i il·lustrat per Philip Stanton, en
Ring, el seu protagonista, s’imagina un
món nou on no hi ha guerres i on els seus
pobladors respecten el medi ambient.
• Biblioteques de Barcelona.
A càrrec de Umpalumpa
Ds. 18.15 h, dg. 11.05 h
La Laura i en Joan a la
cerca de la memòria
perduda
contacontes (+3 anys)
La interacció entre contes i il·lustracions
per apropar els llibres i el món de l’art
als infants, en aquest cas tot parlant de
neurobiologia.
• Secretaria d’Universitats i Recerca,
Departament d’economia i Coneixement.
Generalitat de Catalunya
Ds. 16.45 h
Presentació de novetats
editorials
presentació
En aquests espais podreu escoltar els
autors de llibres publicats recentment.
• El pal i la pastanaga, economia per a infants
Dg. 13.15 h
• 100 mites de la ciència
Ds. 19.50 h
• El efecto CSI
Dg. 14.20 h
• Que plourà, avui?
Ds. 17.35 h
• 100 controvèrsies de la biologia
Ds. 19.10 h
Institut de Cultura de Barcelona amb la
col·laboració de la Biblioteca Sagrada
Família.

Mou els robots
Per escalfar motors podeu controlar un
robot educatiu de la Lego i veure en acció
d’altres utilitzats en recerca per conèixer la
interrelació dels robots amb les persones
com PLEO, KEEPON i Darwin OP.
• A càrrec de Javier Vidal, cap del
departament tècnic de RO-BOTICA; Rocío
Lara, responsable de l’àrea educativa de
RO-BOTICA, i Cecilio Angulo, Centre
Tecnològic de Recerca per a la Dependència
i la Vida Autònoma (CETpD)
Ds. 16 h
El llenguatge en robots:
teoria de l’evolució i
intel·ligència artifical
Experiment
El MYON és un nou robot humanoide
utilitzat per experiments sobre evolució del
llenguatge en robots autònoms. Enllaçarem
amb Berlín per veure els robots en acció i
discutirem els jocs de llenguatge als quals
se’ls sotmet. Entendrem com es mouen i es
relacionen amb el món que els envolta.
• A càrrec de Luc Steels, Institut de Biologia
Evolutiva, UPF-CSIC (Barcelona) i Manfred
Hild, Laboratori de Recerca en Neurorobòtica
a la Universitat Humboldt (Berlín)
Ds. 16.30 h
Abelles: Històries a la sala
d’assecatge
Un rusc d’observació de la vida en una
colònia d’abelles, promogut des del món
artístic i ubicat en un entorn urbà. És una
escultura viva que amplia la concepció de
medi ambient i biodiversitat. Connectarem
amb el rusc i conversarem sobre les connotacions socials i urbanes del projecte amb la
seva principal inductora.
• A càrrec d’Annemie Maes, OpenGreens
(Okno, Brussel·les) i Jaume Cambra
(Universitat de Barcelona)
Ds. 17 h
Hack-the-City a Dublín.
El taller IDEALAB en acció
IDEALAB és una de les tres estructures
de laboratori que hi ha darrera el projecte
expositiu Hack-the-City que s’inaugurarà en
breu a la Science Gallery de Dublín. Connectarem i coneixerem els seus projectes,
els quals desenvolupen processos i eines
per codissenyar solucions a les necessitats
actuals o futures de la ciutat.
• A càrrec de Teresa Dillon, comissària de
la exposició Hack-the-City, Science Gallery
(Dublín) i Platoniq (Barcelona)
Ds. 17.30 h
Cloud Computing: la nova
revolució tecnològica
Milions de dispositius connectats a
immensos centres de processament de
dades –de la mida de quatre vegades el camp
del Barça– fan possible que la tecnologia
digital penetri a cada racó de l’economia i la
societat actuals. Descobriu com és la nova
revolució tecnològica que porta a la societat
digitalitzada del segle XXI.
• A càrrec de Jordi Torres, UPC, Barcelona
Supercomputing Center
Ds. 18 h

Plànol Parc Ciutadella

13. L’espai de jocs
Lliurament dels premis de
Recerca Jove de Barcelona
• Ds. 18.30 h
Cinema a la fresca: EVA
Projecció i col·loqui
En un futur on els éssers humans
conviuen amb criatures mecàniques,
l’Àlex, un important enginyer cibernètic, torna a Santa Irene amb l’encàrrec
específic de la Facultat de Robòtica
de crear un nen-robot. Després de la
pel·lícula tindrà lloc un col·loqui amb el
director Kike Maíllo i l’equip d’efectes
especials, amb la moderació del periodista Toni Marín Vila.
• Amb la col·laboració d’ESCAC
i Escándalo Films.
Ds. 21.30 h
Telescopi ALMA a Atacama
i Parc Astronòmic Montsec:
astronomia a distància

Superant les Tablets.
Multitouch de gran
format col·laboratiu
Joc virtual
La interactivitat que ens envoltarà en el
futur, portada a dia d’avui amb aquesta
XTable Multitouch. Toqueu, jugueu,
experimenteu i descobriu aquest dispositiu de gran format i amb tecnologia
de detecció.
• Digalix Solutions
Ds. 16 a 21 h, dg. 11 a 15 h
Inventum: un viatge
als grans avenços
de la humanitat
Joc de taula
Inventum: un viatge als grans avenços
de la humanitat. Un joc de taula col·
laboratiu que explica la importància i el
paper de cadascun dels agents implicats
en la transferència de coneixement.
• Universitat de Barcelona i Fundació
Bosch i Gimpera. A càrrec de Marga
Becerra, Oriol Comas i Mariona Ferrer
Ds. 16 a 21 h

L’ALMA és una de les infraestructures científiques internacionals més
ambicioses del moment. Composat
per 66 antenes, està ubicat al Pla de
Chajnantor (nord de Xile). A Catalunya
tenim el Parc Astronòmic del Montsec.
Mantindrem una conversa a diverses
bandes per parlar de l’observació
astronòmica de forma remota. En un
cas per saber dels confins de l’univers i
en l’altre per observar el Sol en directe i
interactuar-hi.
• A càrrec de Daniel Fulla, Alma
(Xile), Salvador Ribas, Parc
Astronòmic Montsec (Lleida) i Xavier
Luri, Departament d’Astronomia i
Meteorologia de la Universitat de
Barcelona
Dg. 11 h

L’ecologista Rosa Berg i el seu intrèpid
ajudant Eo Sun intenten esbrinar què
passa a les ciutats i què podem fer
entre tots per contribuir a la creació
d’un món més sostenible. S’avaluarà
la petjada ecològica dels participants
en diferents àmbits de consum: aigua,
energia i transport.
• Amb la col·laboració del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya.
A càrrec de Re-Crea Accions Culturals
Dg. 11.50, 12.50 i 13:55 h

El laboratori CERN: El seu
funcionament a través de
les sales de control

Jocs de ciència i
tecnologia
Exposició

El CERN és el laboratori de Física de
Partícules més gran del món. És la casa
del Large Hadron Collider (LHC), l’accelerador de partícules més potent del
moment. Visitarem l’estació de control
de l’accelerador LHC i un dels quatre
grans experiments que analitzen les
col·lisions, el detector de partícules
ATLAS. Des de Ginebra coneixerem de
primera mà què s’hi està fent amb enginyers i investigadors que treballen en
aquest mateix moment a l’accelerador.
• A càrrec de Steven Goldfarb,
Experiment ATLAS, Mirko Pojer,
Experiment LHC i Manuel Delfino,
Port d’Informació Científica, Barcelona
Dg. 12 h

Recorregut històric pels millors jocs de
ciència i tecnologia.
• A càrrec d’Oriol Comas i Marc Figueras
Ds. 16 a 21 h, dg. 11 a 15 h

DADES obertes (Open data)

Què necessites?
Un telèfon intel·ligent o smartphone
Una connexió a Internet
Tenir instal·lat un lector de codis QR.

Dues activitats en les quals podreu
participar a través dels vostres
smartphones i GPS. D’una banda,
activitat per captar dades del Zoo
de Barcelona i introduir-les en la
cartografia d’OpenStreetMap, oberta i
accessible a arreu del món. De l’altra,
activitat de captació d’espores de pol·len
del parc per analitzar-les i introduir-les
a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya
(XAC). Amb la col·laboració del Parc
Zoològic de Barcelona.
• A càrrec d’OpenStreetMap, FIB-UPC,
inLabFIB, CatDroid, ICTA-UAB i
Ubiquat Techonologies
Dg. 11 a 15 h
Taller Labdoo
Aprendreu a sanejar ordinadors
portàtils en desús i a fer servir les eines
col·laboratives de la xarxa social.
• A càrrec de Jordi Ros, Labdoo
Dg. 13 h

No trepitgis!
Espectacle-taller

La Festa en Codis QR
Tens un telèfon intel·ligent?
Tens un lector de codis QR al telèfon?
Si és així, podràs consultar més
informació de les activitats, accedir a un
recull d’Apps de ciència i tecnologia per
a Android i iPhone i podràs opinar
sobre les activitats de la festa.

Exemples de lectors de Codis QR que
trobaràs a les botigues del teu telèfon
intel·ligent:
Android
• QR Droid
• Quick Mark
• Scan Life
iPhone
• ScanLife
• Scan
• Quick Scan

Windows Mobile
• QR Code Reader
• Quick Mark
BlackBerry
- QR Code Scanner
Pro-Free
- QR Code Scanner
Pro-Scan Multiple

