
El programa municipal Petits Talents 
Científics desperta interès entre els 
alumnes de primària

SETMANA DE LA CIÈNCIA
El món universitari estableix les 
bases de l’evolució científica i 
tecnològica de la societat

CosmoCaixa Barcelona commemora 
els seus deu anys de trajectòria amb 
més de vuit milions de visitants

Nous horitzons
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Una nova mirada. Uns estudiants observen atents les 
explicacions d’un dels exercicis de l’anterior edició.

Ángela Plaza II MONOGRÀFICS

E
l futur d’un país es pot me-

surar per la seva capacitat 

d’innovació i d’avenç tec-

nològic i, en aquest sentit, 

la ciència hi juga un paper decisiu. 

Amb l’objectiu de fomentar l’interès 

de la societat per la ciència i el co-

neixement, des d’avui i fins al 23 de 

novembre se celebra, a Catalunya, la 

19a edició de la Setmana de la Ciència. 

Es tracta de la cita anual de divulga-

ció de la ciència més important a nivell 

europeu, que també permet mostrar 

els últims avenços científics i tecno-

lògics de manera atractiva i pròxima. 

Una gran festa que posa de manifest 

la importància per a l’avanç com a 

societat del paper que juguen la tec-

nologia, la innovació i la investigació. 

Coordinada per la Fundació de Recer-

ca i Innovació (FCRi), amb el suport de 

la Conselleria d’Economia i Coneixe-

ment i la col·laboració de Gas Natural 

Fenosa, Esteve, Obra Social La Caixa 

i Movistar, la setmana també compta  

amb el suport de prop d’un centenar 

d’institucions i entitats del Sistema Ca-

talà de Recerca i Innovació. “Busquem  

promoure el reconeixement social 

de la ciència i l’educació de caràc-

ter cientificotecnic. Intentem oferir a 

la societat, i molt especialment als 

joves, fórmules originals i pròximes 

per a la transmissió d’aquest tipus 

de coneixement”, explica Laura Ru-

bio, directora de Comunicació i Divul-

gació de la FCRi. 

LA GRAN APOSTA. Els més joves 

són els verdaders protagonistes de la 

Setmana de la Ciència. Deixar enrere 

els prejudicis que, en moltes ocasions, 

els estudiants tenen respecte a les car-

reres científiques i afavorir que aflori 

el talent del futur és una de les princi-

pals raons de ser d’aquesta gran cita. 

“Una de les nostres missions com a 

fundació és intentar incrementar les 

vocacions científiques i tecnològi-

ques entre els joves”, apunta Rubio. 

En aquest sentit, el dimecres 19 de no-

vembre, se celebrarà el Dia de la Cièn-

cia a les Escoles, en què un centenar 

d’investigadors oferiran conferències 

divulgatives de manera simultània en 

diferents centres educatius de Cata-

lunya. Es tracta d’una iniciativa que 

es porta a terme des del 2003 i amb 

què  que s’ha aconseguit arribar a més 

de 90.000 estudiants d’ESO i batxille-

rat. “El que necessitem com a país 

són científics i tecnòlegs que ens 

ajudin a generar innovació i creïn 

empreses i llocs de treball”. Per a la 

directora de Comunicació i Divulgació 

de la FCRi també és determinant que 

aquestes activitats es puguin fer en 

família ja que potencien l’interès per 

la ciència des del mateix nucli familiar. 

UNA AGENDA PLENA. Durant 

aquests dies s’ha programat una àm-

plia oferta d’activitats de divulgació 

cientificotecnològica per tot Catalu-

nya que inclou jornades de portes 

obertes, exposicions, xerrades, jocs i 

tallers científics, entre molts altres ac-

tes. Els eixos temàtics de la 19a edi-

ció de la Setmana de la Ciència són la 

cristal·lografia i la biotecnologia, dues 

disciplines que commemoren els seus 

respectius anys internacionals.

Entre la plena agenda per a aquests 

dies, destaquen una sèrie d’activitats, 

de caràcter gratuït, organitzades per 

diverses entitats de tot el territori. 

Aquest és el cas de l’exposició Els 

neandertals a Catalunya, des d’avui 

a la sala d’exposicions del Centre 

Cultural de Martorell. La mostra re-

passa els jaciments de l’època dels 

neandertals en territori català i ex-

plica com era l’entorn d’aquesta es-

pècie que va viure fa 37.000 anys 

i que va arribar a conviure amb els 

humans moderns.  A l’observatori de 

l’Agrupació Astronòmica de Caste-

lldefels, al Centre d’Activitats de Cal 

Ganxo, avui està programat el taller 

Hora de l’astronomia: Observació amb 

telescopi. 

Per als més artistes, la Casa Or-

landai, a Barcelona, celebra demà 

dissabte el taller Dibuix naturalístic. 

Diumenge, dia 16, a Girona, aquells 

que vulguin conèixer la catedral de 

la ciutat des d’un altre punt de vista 

poden assistir a la visita guiada pel re-

llotge del temple, organitzada pel Mu-

seu d’Història de Girona i la mateixa 

catedral. Una oportunitat que perme-

trà saber més sobre el funcionament 

d’aquest artefacte. També diumenge, 

a la plaça del Rei de Tarragona, davant 

el Museu Nacional Arqueològic, se ce-

lebrarà el taller Eventus, una jornada 

divulgativa de caràcter lúdic en què 

s’efectuaran una sèrie d’experiments 

fotogràfics.

Cal destacar el tercer torneig interu-

niversitari Research Your Mind, una 

espècie de trivial científic, en què els 

estudiants posaran a prova els seus 

EL GRAN CITA DEL CONEIXEMENT

Divulgació i diversió per 
despertar el talent del futur

La 19a Setmana de la Ciència té com a eixos 
temàtics la cristal·lografia i la biotecnologia

b A través d’un centenar d’activitats, 
es busca acostar el món científic a la societat

b

coneixements amb un sèrie de pregun-

tes ràpides. Serà el dimarts 18 de no-

vembre, al Mobile World Centre-Espai 

Movistar, al centre de Barcelona. 

Per inscriure-s’hi i estar al dia de tots 

els actes programats, el més recoma-

nable és visitar la web http://setmana-

ciencia.fundaciorecerca.cat.

INAUGURACIÓ OFICIAL. Malgrat 

que moltes entitats i centres educatius 

comencen les seves activitats avui ma-

teix, la inauguració oficial se celebrarà 

dilluns que ve, 17 de novembre, al Par-

lament, amb la conferència ¿Podrem 

eradicar la infecció per VIH en les per-

sones infectades? El paper de la vacu-

na terapèutica, a càrrec del doctor Bo-

naventura Clotet, director de l’Institut 

d’Investigació de la Sida IrisCaixa i cap 

de la Unitat VIH de l’Hospital Trias i Pu-

jol. El palau parlamentari també acollirà 

un dels eixos centrals i punts forts de 

la setmana, la jornada Vacunes, cièn-

cia i societat, organitzada per l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC) i la FCRi amb 

el suport del Consell Assessor sobre 

Ciència i Tecnologia (CAPCIT).M

bEncomanar 
als joves la passió 
per la investigació 
és un dels grans 
objectius

L’ENFOCAMENT

bDurant aquests 
dies, se celebraran 
centenars d’actes 
i tallers per tot el 
territori català

dLa base de la passió i l’amor per la 

ciència neix en l’educació primària, 

on els alumnes fan els primers pas-

sos en l’aprenentatge de les mate-

màtiques, la porta al món científi c. 

En alguns casos, una orientació errò-

nia d’aquesta matèria pot frustrar 

carreres d’èxit i tallar les ales dels 

futurs Marie Curie o Severo Ochoa. 

Per  canviar aquesta situació i donar 

a mestres i professors les eines ne-

cessàries, la Fundació de Recerca i 

Innovació (FCRi) té en marxa el Pro-

grama Ciència i Aula. Es tracta d’una 

oferta d’activitats als centres educa-

tius en col·laboració amb la Conse-

lleria d’Educació, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Fundació Espanyola 

per a la Ciència i la Tecnologia (FE-

CYT), entre altres entitats. L’objectiu 

primordial és invertir la tendència 

decreixent de les vocacions cientí-

fi ques a través d’activitats que fo-

menten el mètode científi c, la cu-

riositat intel·lectual i la capacitat de 

resoldre problemes. Tot de forma 

innovadora i amena, com aprendre 

matemàtiques amb sudokus. Les 

activitats estan dirigides a personal 

docent i alumnes de primària, ESO i 

batxillerat. 

On tot 
comença

L’ESCOLA



dat, ¿quins voldria destacar?

–Entre altres accions, a través del 

Programa de Cultura Científica de 

l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona (que depèn de la regido-

ria d’Educació i Universitats), estem 

posant a disposició dels centres 

educatius públics i concertats de la 

nostra ciutat, en qualitat d’impulsors 

o col·laboradors, diferents activitats 

i serveis municipals de tipus científic 

i tecnològic dirigides als alumnes. 

En t re  a l t r es  exemp les ,  po-

dem destacar Escolab, la Mostra 

d’Investigació Jove, la Setmana 

Mundial del Cervell, el planetari 

municipal, el nou programa Petits 

Talents Científics (dirigit a l’alumnat 

de primària), etcètera. També hem 

d’afegir les activitats educatives que 

ofereixen entitats i institucions públi-

ques i privades, agrupades al Con-

sell de Coordinació Pedagògica, 

recollides al Programa d’Activitats 

Escolars per a aquest curs 2014-

2015, que s’impulsa des de l’IMEB. 

Són diferents iniciatives que com-

plementen les accions que en ma-

tèria de ciència es desenvolupen 

també des del Consorci d’Educació 

de Barcelona.

–¿Podria ampliar algun detall 

més del nou programa municipal 

Petits Talents Científics?

–És una iniciativa que vam iniciar 

el curs 2013-2014 des de l’IMEB 

i que vam desenvolupar amb la 

implicació de la Fundació Catala-

na per a la Recerca i la Innovació, 

Obra Social La Caixa i el Consorci 

d’Educació de Barcelona. Petits 

Talents Científics té com a objec-

tiu fomentar, impulsar i promoure 

entre l ’a lumnat de pr imària de 

centres públics i concertats de la 

ciutat l’interès per la ciència, la tec-

nologia i la investigació mitjançant 

l’experimentació, la indagació i el 

descobriment en l’aprenentatge de 

les ciències. 

Un nou projecte que, entre altres 

coses, proporciona al professorat 

dels centres educatius participants 

una sèrie de recursos i orientacions 

pedagògiques per desenvolupar a 

l’aula, amb els alumnes, la pràcti-

ca experimental i la investigació. 

Durant aquest curs escolar tenim 

previst que hi participin uns 2.000 

alumnes de primària de la ciutat, 

80 professors i uns 50 centres 

educatius i, a final de curs, tindrà 

lloc el primer Premi Petits Talents 

Científics.M

D. R. II MONOGRÀFICS

D
es del divendres 14 

de novembre i fins al 

diumenge 23 de nov-

embre té lloc a Barce-

lona la 19a Setmana 

de la Ciència, que compta amb el 

suport de la regidoria d’Educació i 

Universitats de l’Ajuntament de Bar-

celona, a través de l’Institut Muni-

cipal d’Educació de Barcelona. Per 

aquest motiu, el regidor d’Educació 

i Universitats, Gerard Ardanuy, re-

passa algunes de les principals ac-

cions que, durant aquest mandat, 

s’estan impulsant des d’aquest 

àmbit.

–¿Quins són els objectius prin-

cipals de la regidoria d’Educació i 

Universitats en el marc de la pro-

moció i impuls de les vocacions 

científiques i tecnològiques entre 

l’alumnat de la ciutat de Barce-

lona?

–Dins del pla d’actuació municipal 

2012-2015, un dels eixos principals 

que estem desenvolupant des de la 

regidoria d’Educació i Universitats 

és la promoció i impuls, efectiva-

ment, de les vocacions científiques 

i tecnològiques entre l’alumnat de 

la ciutat per intentar despertar el 

seu interès per la ciència i la tec-

nologia, promoure aquest tipus de 

vocacions i aflorar el talent que, en 

aquest sentit, segur que tenen molts 

dels nois i noies de Barcelona. Per 

això, estem impulsant diferents ini-

ciatives durant el mandat. Algunes 

ja han donat els seus primers fruits; 

altres les estem posant en marxa 

durant aquest inici de curs i altres 

es desenvoluparan durant l’actual 

curs escolar 2014-2015.

–Amb relació als projectes que 

s’han posat en marxa aquest 

curs, ¿quins destacaria?

–Vu l l  destacar  un acord de 

col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona, universitats de la ciutat, 

el Consorci d’Educació de Barce-

lona i The New York Academy of 

Science (Nova York, Estats Units), 

que ha permès iniciar aquest mes 

d’octubre en sis instituts de Bar-

celona el desenvolupament d’una 

iniciativa conjunta per promoure el 

que es coneix com a STEM (sigla de 

Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) a les escoles de 

la nostra ciutat, amb l’objectiu de 

preparar els alumnes per als reptes 

i les situacions que es trobaran en 
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el futur en la vida real i als llocs de 

treball. 

Aquest és un gran repte per a 

tots, ja que dins del marc de la Unió 

Europea, el 2020 haurem augmen-

tat en 16 milions els llocs de treball 

altament qualificats i s’hauran reduït 

en 12 milions els llocs de treball per 

a treballadors poc qualificats, se-

gons la CE. Per això és important 

l’impuls d’aquest tipus d’actuacions 

i altres que estem desenvolupant 

des del govern de la ciutat.

–¿Quins més?

–Estem treballant en l’organització 

d’una conferència d’àmbit interna-

cional que tindrà lloc durant els pri-

mers mesos de l’any que ve. Servirà 

d’estímul i inspiració per al profes-

sorat i els agents educatius, i reunirà 

a Barcelona experts de diferents 

països del món que compartiran 

amb nosaltres algunes de les seves 

experiències més destacades, amb 

millors resultats i avaluacions en el 

camp de la investigació i la pràcti-

ca científica. Aquesta conferència 

servirà també per donar visibilitat 

a les noves maneres d’ensenyar 

i aprendre que, en aquest camp, 

s’estan desenvolupant actualment 

a Barcelona i Catalunya.

–Respecte a les iniciatives des-

envolupades durant aquest man-

LES CITES

“Estem 
organitzant 
un congrés 
internacional que 
se celebrarà els 
primers mesos 
del 2015”

GERARD ARDANUY
REGIDOR D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS”

L’Ajuntament de BCN promou 
la ciència i la tecnologia a les aules

El programa internacional STEM 
s’introdueix en sis instituts de la ciutat

b Un dels objectius de l’actual mandat és 
incrementar les vocacions en aquests camps

b

Petits savis. Participants del 
programa Petits Talents Científics.
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A escena. Participants de la passada edició de ¿Vols saber 
què investigo?, de la Universitat Rovira i Virgili.

Ángela Plaza II MONOGRÀFICS

N
o hi ha dubte que la uni-

versitat és una peça fo-

namental en l’engranatge 

del desenvolupament 

tecnològic i científic. A les 

seves aules es formen els enginyers,

els biòlegs i, en definitiva, els científics 

del futur, però també és una gran pla-

taforma des de la qual s’aposta per la 

innovació i l’avenç científic des dels 

seus equips d’investigació. Un treball 

que requereix d’esforç, talent i passió 

a parts iguals i que, amb les retallades 

pressupostàries, no passa per un dels 

seus millors moments. Malgrat aques-

ta situació, les universitats segueixen 

liderant el canvi. 

Amb motiu de la celebració de la 

19a edició de la Setmana de la Ciència 

(SC14), les universitats mostraran més 

enllà dels seus laboratoris i aules els 

resultats de les seves investigacions 

al mateix temps que també intentaran 

despertar l’interès pels estudis cienti-

ficotècnics i el coneixement entre els 

més joves.

SER INVESTIGADOR. La Univer-

sitat de Barcelona (UB), que ocupa 

el primer lloc en producció científi-

ca de l’Estat i se situa com un dels 

centres d’investigació més impor-

tants d’Europa, aprofitarà la SC14 

per, entre altres activitats, despertar 

la curiositat dels joves per la investi-

gació. Un any més, l’activitat La in-

vestigació a les universitats permetrà 

que alumnes de diversos instituts de 

secundària puguin conèixer de prop 

l’entorn de l’investigador de la UB, al 

mateix temps que es dona rellevància  

al paper dels avenços científics en la 

millora de la qualitat de vida de la ciu-

tadania. Coincidint amb el 35è aniver-

sari de la Facultat de Belles Arts, els 

dies 20 i 21 se celebraran les jornades 

La investigació en conservació des de 

la visió del conservador-restaurador, 

que donaran a conèixer el treball que 

efectuen els investigadors d’aquesta 

branca del coneixement. 

El Parc Científic de Barcelona també 

participa en la SC14 amb tres activitats 

per mostrar el treball d’investigació 

d’una manera amena i participativa. 

Els actes són el cicle de tallers ¡Fes 

investigació!, a la Pedrera; les jornades 

de portes obertes ¡Vine a fer un doc-

torat exprés!, destinada a estudiants 

de secundària, i un taller de teatre que 

forma part del programa Investigació 

en Primària. La resta d’activitats de la 

UB es poden consultar a www.ub.edu.

ALTRES MATEMÀTIQUES. Des 

de la Universitat Autònoma de Bar-

celona (UAB), reconeguda interna-

cionalment per la qualitat i el caràc-

ter innovador de la seva investigació, 

es buscarà acostar el gran públic a 

una de les assignatures científiques 

més temudes, les matemàtiques. 

Dilluns que ve, dia 17 de novembre, 

l’activitat ¿Què significa fer investigació 

en Matemàtiques?, efectuarà una ruta 

guiada pel Centre de Recerca Mate-

màtica de la universitat que intentarà 

descobrir  el rerefons d’un llenguatge 

que, per molts científics, significa la 

clau per conèixer millor el seu entorn. 

Així mateix, del 17 al 21 de novembre 

se celebraran una jornades de portes 

obertes a l’Espai Museístic de Micro-

electrònica i al Centre de Recerca en 

Sanitat Animal (CRESA). L’agenda 

completa d’actes de la UAB per a la 

Els centres públics catalans se sumen als actes de  
promoció per acostar els resultats dels seus treballs

L’oportunitat 
de conèixer la  
investigació 
a la universitat

SC14 està disponible a la pàgina web 

www.uab.cat.

DISSENYAR EL FUTUR. La Uni-

versitat Politècnica de Catalunya 

(UPC), centre de referència en inves-

tigació especialitzat en els àmbits de 

l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria 

també participa en la SC14 amb in-

nombrables activitats. Des de tots els 

seus centres a Barcelona, Castellde-

fels, Igualada, Manresa, Sant Cugat 

del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú 

s’han organitzat conferències i tallers 

que versen sobre temes tan diversos 

com la jornada de portes obertes a 

l’Institut de Robòtica i Informàtica In-

dustrial, el dilluns 24 de novembre, en 

la qual es farà una demostració de dos 

dels seus robots més emblemàtics, Ti-

bi i Dabo. Amb l’objectiu de fomentar 

les vocacions femenines en els graus 

tècnics, sobretot en enginyeria, el 

dijous 20 de novembre, al Campus 

del Baix Llobregat –que acull l’Escola 

d’Enginyeria de Telecomunicacions i 

Aeroespacial de Castelldefels i l’Escola 

Superior d’Agricultura de Barcelona– 

se celebrarà la conferència Aeronàuti-

ca, dona i emprenedoria (11.30 hores) 

i la taula rodona, Dones i enginyeria: 

¿per què, quan i com és necessari fo-

mentar les vocacions tecnològiques 

entre les noies? (15.30 hores). 

Entre totes les activitats progra-

mades, que també inclouen actes 

relacionats amb la cristal·lografia –un 

dels eixos temàtics de la SC14–, des-

taca el concurs Es busca tuit que se 

celebrarà del 17 al 19 de novembre. 

Durant aquests dies, i a través de Twit-

ter, es buscarà el tuit més divertit rela-

cionat amb la ciència. Els participants 

podran escriure tants missatges com 

Malgrat que no vivim un dels millors 
moments en l’àmbit de les inversions en 
investigació, la universitat continua sent 
l’epicentre des del qual s’estableixen les 
bases de l’evolució científica i tecnològica 
de la societat. Amb l’objectiu de difondre 

tot el treball que s’està portant a terme des 
d’aquests centres, la comunitat universitària 
participa en els actes de la Setmana de la 
Ciència  2014 i demostra la importància 
del paper que juga com a transmissor del 
coneixement i de la innovació.

EL CONTEXT

Un gran motor de canvi

desitgin i hauran d’utilitzar l’etiqueta 

#CiènciaUPC. L’agenda completa 

d’activitats de la UPC està disponible 

a www.upc.edu.

PROGRAMAR JUGANT. La Uni-

versitat Pompeu Fabra (UPF) també 

participa en la SC14 i ho fa amb dues 

activitats. El 19 de novembre, el De-

partament de Tecnologies de la Infor-

mació i les Comunicacions de la UPF 

organitza un taller gratuït d’iniciació a 

la programació amb Lightbot amb què, 

a través d’un joc de puzles,  es podran 

aprendre alguns conceptes bàsics de 

programació. L’activitat es portarà a 

terme al Campus del Poblenou i es-

tà dirigida a nens i joves d’entre 10 i 

18 anys. Per la seva part, l’Institut de 

Biologia Evolutiva, amb la col·laboració 

del projecte educatiu La Ciència al teu 

món-LCTAM ofereix una activitat que 

permetrà als participants descobrir les 

rutes de les migracions humanes des 

del seu origen comú, a l’Àfrica, fins a 

arribar a poblar tot el planeta. El taller 

es portarà a terme els dies 18 i 19 de 

novembre. La reserva és obligatòria i 

s’ha de fer a l’adreça de correu reser-

vas@icm.csic.es.

DIVULGACIÓ EN ESCENA. La 

Universitat Rovira i Virgili (URV) ha 

reforçat la programació d’actes per 

a la SC14. Entre totes les propostes, 

destaca la segona edició de Ciència 

al teatre, el 18 de novembre, al Tea-

tre Bartrina de Reus. Aquí, se cele-

brarà la final del concurs ¿Vols saber 

què investigo? i la companyia The 

Big Van Theory actuarà amb els seus 

monòlegs, en els quals es barregen 

humor i ciència. Per un altre costat, i 

coincidint amb l’Any Internacional de la 

Cristal·lografia 2014, s’iniciarà el cicle 

de cafès científics Ciència al Metropol 

amb la conferència Un univers de vi-

dres. Per últim, torna el programa Fem 

recerca!, que arriba a la seva tercera 

edició. Es tracta d’una activitat que 

permet l’entrada d’estudiants de se-

cundària als laboratoris i les aules de 

la URV perquè participin en diversos 

tallers científics. El Projecte APQUA 

també organitza diversos tallers experi-

mentals en què els alumnes de primària 

i secundària podran fer activitats sen-

zilles que il·lustren diferents continguts 

científics. A la Setmana de la Ciència 

a Tarragona també se sumen instituts 

d’investigació i altres institucions. Tot 

el programa està disponible a la web 

que ha habilitat la URV, http://www.

comciencia.urv.cat.

LITERATURA I CIÈNCIA. La Uni-

versitat de Lleida (UdL) participa en la 

SC14 amb conferències, concursos 

i tallers sobre temes com robòtica 

i programació –dirigit a nens– i la 

cristal·lografia. Encara que una de les 

activitats estrella és el concurs de re-

lats, Me’n contes un de ciència? Orga-

nitzat per la UdL i l’Institut de Ciències 

de l’Educació, aquesta competició té 

per objectiu posar de manifest la im-

portància de l’ús de la llengua en totes 

les àrees del currículum. Per conèixer 

les bases del concurs, així com la resta 

d’activitats programades, es pot visi-

tar la web de l’Institut de Ciències de 

l’Educació, www.ice.udl.cat.M

bLes conferències 
i tallers busquen 
despertar la 
curiositat científi ca 
entre els alumnes 

MOTIVACIÓ

bLes activitats 
permetran mostrar 
els últims avenços 
tecnològics de cada 
especialitat

TECNOLOGIA

bMonòlegs, 
concursos literaris 
o exposicions són 
alguns dels actes 
que estan previstos

DIVERSITAT

dEls centres d’investigació de 

les universitats són un motor de 

canvi que ajuda a millorar les 

empreses. Aquest és el cas del 

Centre d’Innovació i Tecnologia 

de la Universitat Politècnica-Bar-

celonaTech (CIT UPC). Aquí es 

posa la capacitat d’investigació 

i la tecnologia que desenvolu-

pen els investigadors de la UPC 

al servei de la innovació a les 

empreses. El CIT UPC està for-

mat per 20 centres punters en 

investigació aplicada, amb més 

de 530 investigadors, que man-

tenen acords amb gairebé un 

miler de companyies en més de 

60 països. Unes sinergies que es 

tradueixen en més de 100 pa-

tents registrades i 24 spin-offs 

creades en els últims anys. Una 

aposta per la innovació i el talent 

cientifi cotècnic.

Talent per a 
la innovació

LA FÓRMULA
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Museu Agbar. Un grup d’estudiants, a l’entrada del 
centre, que es podrà visitar a més de la potabilitzadora.

Ángela Plaza II MONOGRÀFICS

La ciència forma part de les ru-

tines diàries i un gest tan sen-

zill com obrir l’aixeta i que surti 

aigua potable també és el resultat de 

l’acció de la investigació i la tecno-

logia. L’enginyeria és decisiva en els 

processos de potabilització i distribució 

de l’aigua des del medi natural fins als 

entorns urbans. Per aquesta raó, el 

22 i 23 de novembre, coincidint amb 

la celebració de la 19a Setmana de la 

Ciència, Aigües de Barcelona obrirà les 

portes de la potabilitzadora de Sant 

Joan Despí per primera vegada a la 

ciutadania. Fins al moment, els únics 

que podien visitar les instal·lacions de 

manera guiada eren els estudiants 

d’ESO, batxillerat i cicles formatius de 

grau mitjà i grau superior. 

L’objectiu de les portes obertes és 

que la població en general conegui de 

prop els processos necessaris per pro-

veir la xarxa d’aigua potable de l’àrea 

metropolitana de Barcelona.

Els participants en la visita, que tin-

drà una durada de dues hores, podran 

entendre i observar de prop el funcio-

nament d’aquesta estació que conver-

teix en potable l’aigua superficial que 

es capta del riu Llobregat i de l’aqüífer 

de la vall sota el mateix riu. 

UN REFERENT. L’Estació de Trac-

tament d’Aigua Potable (ETAP) de 

Sant Joan Despí és la més gran de tot 

Catalunya. En funcionament des del 

1955, les seves instal·lacions s’han 

anat modernitzant per donar resposta 

a les noves necessitats de la població 

i per poder adaptar-se als actuals es-

tàndards de qualitat. 

L’estació de Sant Joan Despí és una 

de les més avançades de tot Europa 

pel que fa a tecnologia. Aquí, la innova-

ció és un aspecte fonamental que mi-

llora el desenvolupament de processos 

com l’osmosi inversa i la reutilització 

de residus.

ACCÉS DOBLE. L’activitat no finalit-

za a les instal·lacions de l’ETAP de Sant 

Joan Despí, sinó que es tracta d’una 

visita combinada que també permet 

l’accés al Museu Agbar de les Aigües, 

ubicat a la Central Cornellà, una esta-

ció centenària de captació i bomba-

bLa visita inclou 
l’entrada al Museu 
Agbar, ubicat 
en una estació 
de bombament 

LA RUTA

ment d’aigua. L’edifici del museu està  

sobre un aqüífer d’aigua potable a 30 

metres de profunditat. Una reserva 

d’aigua invisible a simple vista però 

que resulta fonamental per entendre 

l’evolució del procés de potabilització 

de Barcelona. 

Una vegada finalitzat el recorregut, 

els assistents podran veure com fun-

ciona una de les antigues màquines de 

vapor de la central. Aquest sistema és 

el que, a principis de segle, s’utilitzava 

per portar l’aigua fins a la ciutat. Tots 

els assistents a aquesta activitat se-

ran obsequiats, a més, amb El viatge 

de l’aigua, Guia per a famílies del Mu-

seu Agbar de les Aigües, un quadern 

d’activitats en què apareix il·lustrat, de 

manera amena i divertida, el recorregut 

de l’aigua des del medi natural fins a les 

cases, així com la història d’aquestes 

instal·lacions de Cornellà. El punt de tro-

bada d’aquesta activitat serà el museu 

i el trasllat a l’estació potabilitzadora es 

portarà a terme en un autocar habilitat 

per Aigües de Barcelona. Per assistir-

hi, és necessari reservar prèviament, 

ja sigui trucant al 93 342 35 36, o bé 

escrivint un correu electrònic a serveise-

ducatius@aiguesbarcelona.cat.

MÉS CITES. L’agenda d’activitats 

prevista pel Museu Agbar de les Aigües, 

que aquest any celebra el seu desè ani-

versari, no s’acaba aquí. Cada setmana 

s’efectuen visites guiades i tallers didàc-

tics per promoure el coneixement de la 

cultura de l’aigua. Per estar al dia de 

dates i horaris, la programació es pot 

consultar a la seva web, www.museu-

delesaigues.com.M

LA CIÈNCIA QUOTIDIANA

Aigües de Barcelona obre per primera vegada 
al públic la potabilitzadora de Sant Joan Despí

La tecnologia 
aplicada a la 
cultura de l’aigua
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Activitat participativa. Tres escolars juguen amb 
una estrella de mar al Toca, toca! de CosmoCaixa.

J. M. II MONOGRÀFICS

E
l 24 de setembre del 2004 

s’inaugurava el nou Museu 

de la Ciència de l’Obra Social 

La Caixa. Des d’aleshores, 

8.113.315 persones, de les quals 

1.855.013 són escolars, han visitat 

CosmoCaixa per disfrutar d’alguna de 

les 29 exposicions programades a les 

seves sales, per participar en alguna 

de les gairebé 2.100 activitats realitza-

des en aquests deu anys o per utilitzar 

la plaça de la Ciència per disfrutar de 

la ciència a l’aire lliure. La mitjana de 

visitants del centre se situa en 2.456 

persones diàries.

Amb l’obertura de CosmoCaixa, 

l’Obra Social La Caixa va ampliar la 

seva oferta científica i educativa a Bar-

celona, proporcionant a la ciutadania 

un centre de referència internacional 

en procés de transformació i adapta-

ció a les noves demandes de la so-

cietat. En aquest espai polivalent de 

33.000 metres quadrats, els visitants 

poden realitzar un recorregut des del 

Big Bang fins als nostres dies a la sala 

permanent, descobrir al Mur Geològic 

els secrets que conté la geologia del 

nostre planeta, viatjar a l’Amazònia i 

conèixer les meravelles de l’univers 

en l’únic planetari en 3D de tot l’Estat 

espanyol.

Les exposicions temporals progra-

mades en aquests deu anys han tocat 

totes les temàtiques: paleontologia, 

física, matemàtiques i il·lusionisme, 

entre moltes altres. Les mostres més 

visitades des de l’obertura del centre 

han estat Els iguanos; Dinosaures. 

Tresors del desert del Gobi; Abraca-

dabra, il·lusionisme i ciència; Tecnore-

volució, i ¡Visca la diferència! Per una 

altra part, els espais estrella han estat 

el Bosc Inundat i el Planetari 3D.

PER A TOTES LES EDATS. 

CosmoCaixa ha presentat al llarg 

d’aquesta dècada un programa glo-

bal i innovador amb gran varietat 

d’iniciatives, com per exemple cur-

sos i jornades per donar a conèixer 

els últims descobriments explicats 

pels mateixos investigadors, debats 

sobre les grans qüestions d’actualitat, 

programes del planetari, tallers educa-

tius innovadors, laboratoris familiars i 

activitats dirigides a grups de perso-

nes grans.

En l’actualitat, CosmoCaixa s’erigeix 

com a emblema del programa de 

ciència i societat de l’Obra Social 

La Caixa, que es desenvolupa a tot 

l’Estat espanyol a través d’exposicions 

itinerants i d’activitats en col·laboració 

amb altres institucions de referència 

en el camp de la ciència, com el 

Consell d’Investigacions Científiques, 

PUNT DE TROBADA ENTRE EL MÓN CIENTÍFIC I LA SOCIETAT

CosmoCaixa compleix 10 anys 
amb més de 8 milions de visitants

En aquest període, el museu s’ha convertit en 
un centre de referència a nivell internacional 

b L’Obra Social La Caixa disposa d’un ampli 
programa per commemorar el 10è aniversari  

b

la Fundació Espanyola per a la Cièn-

cia i la Tecnologia i altres centres 

d’investigació d’excel·lència.

Un dels trets diferencials de Cos-

moCaixa Barcelona és, sens dubte, 

la seva completa oferta d’activitats 

dirigides a tots els públics. La pro-

gramació del centre inclou una àmplia 

oferta de conferències sobre temes 

tan variats com la física de partícules, 

l’origen de l’univers, la sostenibilitat, 

les tecnologies convergents, etcète-

ra, que s’han convertit en referents 

en el panorama científic internacio-

nal. A partir d’un extens repertori de 

propostes científiques i projectes 

d’investigació i medi ambient, s’ha 

pogut aprofundir en els fonaments 

de la ciència i entendre les transfor-

macions socials motivades pels des-

cobriments científics.

A més de cicles de conferències, 

cursos i jornades, CosmoCaixa ofereix 

regularment programació familiar per 

als caps de setmana, així com tallers, 

laboratoris científics, teatre i visites 

guiades. L’oferta es completa amb 

la programació educativa dirigida al 

públic escolar

REFERENT. En aquests deu anys, 

CosmoCaixa s’ha convertit en un cen-

tre de referència en l’àmbit internacio-

nal. Pel centre han passat personat-

ges tan rellevants com la primatòloga 

Jane Goodall, el físic Peter Higgs i el 

cardiòleg Valentí Fuster, entre altres 

científics de referència.

Promoure el coneixement científic 

i estimular vocacions entre els joves 

són els principals objectius de Cos-

moCaixa. En aquest sentit, les noves 

programacions se centraran en els 

àmbits de la innovació i les tecnolo-

gies creatives. Així doncs, es crearà un 

nou espai de la mà del Massachusetts 

Institute of Technology, l’Exploratorium 

de San Francisco i la National Scien-

ce Foundation dels Estats Units on es 

fomentarà l’experimentació, la inda-

gació i la curiositat entre els joves: el 

Tinkering Studio. El seu objectiu és 

erigir-se en lloc de referència per al 

món educatiu en la utilització del lear-

ning by doing (aprenentatge basat en 

la pràctica).

Per celebrar aquest 10è aniversari, 

l’Obra Social La Caixa ha preparat una 

completa programació que inclou a 

més del flamant espai Top Ciència, 

la instal·lació d’una de les peces més 

rellevants de la col·lecció del museu, 

el cap del triceràtops, el nou programa 

del Planetari 3D To Space and Back, 

un nou espai d’interpretació del Bosc 

Inundat, la primera Base Antàrtica 

Espanyola i una sèrie de noves pro-

postes concebudes per a tot tipus de 

públic.M 

dAmb motiu de la 19a Setmana de 

la Ciència, CosmoCaixa Barcelona 

ha preparat una sèrie d’activitats 

especials incloses a l’entrada del 

museu.

sNou espai. A partir del 20 de no-

vembre, CosmoCaixa acull el pri-

mer laboratori de la Base Antàrti-

ca gràcies a la donació del CSIC. 

El públic podrà veure el testimoni 

de la investigació que l’equip dirigit 

per la doctora Josefi na Castellví va 

portar a terme a partir del 1988 al 

primer laboratori de la Base Antàr-

tica Joan Carles I.

s¿Què s’amaga dins del gel an-

tàrtic? Activitat que permet des-

cobrir el que amaga aquest eco-

sistema tan peculiar i saber per 

Activitats especials

SETMANA DE LA CIÈNCIA

què té una importància crucial en 

l’ecosistema global de la Terra.  22 

i 23 de novembre, a les 13.00 ho-

res.

sPinzellades de ciència. El mu-

seu ofereix la possibilitat de des-

cobrir com la ciència i la tecno-

logia han revolucionat el món. Es 

portaran a terme tallers en què es 

realitzaran experiments relacio-

nats amb la tecnologia, l’energia, 

les matemàtiques, la química, 

l’electricitat i el so, entre altres. 22 

i 23 de novembre, d’11.00 a 19.00 

hores.

s10a Mostra del llibre de cièn-

cia. La cita anual amb el llibre de 

divulgació científi ca tindrà lloc a 

la botiga del museu Laie Cosmo-

Caixa. Del 14 al 23 de novembre 

(excepte dilluns 17), de 10.00 a 

20.00 hores.

sContacontes. Lectura de con-

tes on els personatges comparti-

ran les seves experiències amb el 

públic. L’activitat [de pagament] 

inclou esmorzar. 22 i 23 de novem-

bre, a les 11.00 hores.

sConcurs. Inici de la 13a convo-

catòria del concurs Fem Contes de 

Ciència 2015, dirigida als centres 

educatius, als alumnes entre 4 i 20 

anys i centres d’educació espe-

cial. Les bases del concurs es po-

den consultar a la web www.edu-

caixa.com.

sEspecial aniversari. El 22 i 23 

de novembre, els nens que com-

pleixin 10 anys aquest 2014 tin-

dran entrada lliure a totes les acti-

vitats del museu, a més d’un munt 

de sorpreses i regals especials. 
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