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Dissabte 10 de novembre, a les 11.30 h

Conferència-concert:   
MÚSICA-FICCIÓ
Cinema i música són dues arts molt 
interrelacionades. Un dels gèneres en què la 
música demostra més clarament la capacitat 
evocativa és el de la ciència-ficció.
Amb aquesta conferència-concert, Joan Martínez, 
compositor, director d’orquestra i cantant, 
acompanyat de la soprano i flautista, Laia Camps, 
ens mostraran, a partir de diversos exemples 
audiovisuals, la influencia dels clàssics en la 
música de les pel·lícules de gènere fantàstic. 

A càrrec de Barcelona Clàssic Concert.
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Dilluns 12 de novembre, a les 18h

Taller:     
LA CIÈNCIA DEL NO-RES
“Hi ha molt d’espai allà baix” va ser una de les 
frases més destacades del físic nord-americà 
Richard Feymann. Hi suggeria la possibilitat 
de treballar àtom per àtom. Allò que algun dia 
podria semblar ciència-ficció és avui una realitat 
que es fa palesa en la recerca de la nanociència 
i la nanotecnologia. En aquest taller farem un 
recorregut per la nanoescala, que ens descobrirà 
tot el món d’allà baix. 
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Activitat per a famílies prèvia inscripció a: 
b.barcelona.ma@diba.cat;  932 221 198 o 
presencialment.

A càrrec de la Cia. La Mandarina de Newton
Biblioteca Montserrat Abelló

Dimecres 14 de novembre, a les 9.15 h 

Taller: 
LA LLUM I ELS COLORS
Taller adreçat a les escoles en què, amb la 
construcció d’un disc o d’un prisma de Newton, 
i per mitjà de demostracions, es treballaran 
les fonts i els colors de la llum, la relació dels 
diferents materials amb la llum (materials 
transparents, translúcids i opacs), l’ombra i la 
penombra.
Edat recomanada: alumnes del segon cicle de 
primària
Durada del taller: 2 hores 
Activitat per a escoles 
Prèvia inscripció a:     
cctomasacuevas@progess.com  

A càrrec d’EXPLORA
(http://www.exploraciencia.com/) 
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Tot el mes de novembre 

Mostra:    
CIÈNCIA PER A TOTHOM
Aquests dies, a la Biblioteca Montserrat 
Abelló, trobareu una exposició de fons sobre 
el sorprenent i fabulós món de la ciència. 
Documents divulgatius, pedagògics i fins i tot 
divertits que ens ajudaran a apropar-nos a la 
ciència, i també llibres per a experts i per a 
apassionats d’aquesta branca del coneixement.

Biblioteca Montserrat Abelló
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Dimecres 14 de novembre, a les 19 h

Espectacle:    
[RE] EVA 
Quantes vegades és pot repetir el mateix error? 
La recerca de veritat a través de la ciència és 
il·limitada? Una descoberta ens porta a una 
altra, un error pot ser una porta d’accés. Podem 
assenyalar Eva com la primera dona científica? 
En el seu gest hi ha un desig de coneixement, 
però la por i la prohibició sempre han condicionat 
l’esperit de recerca. Quantes vegades Eva haurà 
de repetir el mateix error? És possible que al final 
del camí només ens esperi Déu o la destrucció.
Edat recomanada: públic adult

A càrrec de la cia. Maia Teatre, Elena Codó
Centre Cívic Can Deu

Dijous, 15 de novembre, a les 9.15 h 

Taller: 
LA LLUM I ELS COLORS
Taller adreçat a les escoles en què, amb la 
construcció d’un disc o d’un prisma de Newton, i per 
mitjà de demostracions, es treballaran les fonts i els 
colors de la llum, la relació dels diferents materials 
amb la llum (materials transparents, translúcids i 
opacs), l’ombra i la penombra.
Edat recomanada: alumnes del segon cicle de 
primària
Durada del taller: 2 hores
Activitat per a escoles 
Prèvia inscripció a cctomasacuevas@progess.com  

A càrrec d’EXPLORA (http://www.exploraciencia.com/) 
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts

Dijous, 15 de novembre, a les 18 h

Taller:    
FIGURES DE CARTRÓ 
AUTÒMATES
Taller relacionat amb la ciència (robòtica) i 
l’especialització de la biblioteca (moviment maker) 
en què explorem elements mecànics simples 

(càmeres, palanques i enllaços) mentre creem una 
escultura en moviment.
Activitat inspirada en el treball dels artistes de 
Teatre Mecànic de Cabaret.
Durada 2 hores
Edat recomanada: de 8 a 13 anys

A càrrec de la Fundació Pere Tarrés
Biblioteca Montserrat Abelló

Dijous, 15 de novembre, a les 19.15 h

Taula rodona:    
EN CLAU FEMENINA
Et proposem una taula rodona on, entre tot@s, 
obrim noves tesis, nous fils que pots estirar per 
desembullar  el complex cabdell que forma el paper 
de la dona científica a la nostra societat, i al nostre 
món. Perquè potser d’això es tracta: de trobar nous 
papers, nous rols que enalteixin  els valors femenins 
i que permetin a la dona assolir els rangs més alts 
en la ciència, i que actualment estan copats pels 
homes.

A càrrec de Núria Salán, Dra. en Ciència dels 
Materials  i Enginyeria Metal·lúrgica per la UPC, i 
Susana Eva Martínez, directora de l’InCiTe, Dra. en 
Bioquímica i Biologia, investigadora i actriu.

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

Divendres, 16 de novembre, a les 18h 

Narració de contes:  
CONTES DES DE LA LLUNA 
La lluna, tan sola, em mira tristoia... s’avorreix allà 
dalt? Però si té companyia! Si tot el voltant és ben 
ple d’estels, i a més, n’hi ha de ben divertits, que 
expliquen històries que van succeir quan el Sol li feia 
l’ullet a la Lluna.
Edat recomanada: A partir de 4 anys

A càrrec de Mercè Rubí. 

Biblioteca Montserrat Abelló
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Biblioteca Montserrat Abelló
Comtes de Bell-lloc, 192-200

 
Centre Cívic Can Deu

Plaça Concòrdia, 13

 
Centre Cívic Joan Oliver 

“Pere Quart”
Comandant Benítez, 6

 
Centre Cívic Tomasa Cuevas – 

Les Corts
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35

Més informació:


