
LA REVOLUCI  DE LA CIÈNCIA
REVOLUCI
PLAÇA DE LA





Enguany, la plaça de la Revolució es 
converteix en una autèntica revolució 
científica, un espai on la divulgació 
científica en totes les vessants tindrà un
paper rellevant: d’una manera divertida 
i propera, acostarem la ciència a tots els
públics.

Serà una plaça inclusiva, participativa 
i de sensibilització, on tothom tindrà 
cabuda.

Activitat  
inclusiva, oberta a 

tothom

Activitat amb servei  
d’intèrpret amb 

llengua de signes 

Totes les activitats 
són accessibles per 

a persones amb 
mobilitat reduïda



Tots els dies del 15 al 20 d’agost

D’11.00 h del matí a 1.00 h de 
la matinada · Punt d’informació 

d’11.00 h a 17.00 h · 
Ludoteca infantil

d’11.00 h a 17.00 h · 
Espai de lectura

Informació de la Festa Major de 
Gràcia i de les entitats, les persones 
i els col·lectius que participen en “La 
revolució de la ciència”.

Un espai de relaxació, amb jocs, tallers 
i activitats relacionades amb la ciència 
per a infants de 0 a 12 anys i les seves 
famílies. Diversos jocs són adaptats i 
inclusius.

Un espai de consulta per gaudir-ne en 
família, amb guies de lectura centrades 
en els continguts de l’espai i provinents 
de les biblioteques del districte de 
Gràcia (bibl. Vila de Gràcia i bibl. Jaume 
Fuster), i una selecció de llibres inclusius 
procedents de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMPD).



A la nit:
Els col·lectius, les escoles i les persones 
del barri de Gràcia ens oferiran un recull
d’espectacles i projeccions en un format
familiar i relaxat.
Per tancar la nit, hi haurà una projecció
de les videocreacions guanyadores del
Festival VisualSound 2019 que promou 
el talent audiovisual de la gent jove.

Dijous, 15 d’agost

11.00 h · Exposició “Tu tens la paraula”
Veniu a descobrir bones pràctiques 
energètiques per evitar el malbarata-
ment d’energia a casa, a la oficina o en 
els transports .



O tenir peus en lloc de mans, o estar a 
la lluna de València... contes diferents 
que ens fan ser iguals.

Per aprendre com estalviar energia en 
les petites accions quotidianes.

A les 16.30 h i a les 17.30 h · 
Conte inclusiu “Memòria de peix” 
amb Susagna Navó

18.00 h · Joc Energia en un dia

Construeix “cúpules autosostenibles” 
a partir de patrons geomètrics i sense 
cap element d’unió perquè les peces 
de fusta es donen suport mútuament i 
s’acoblen tridimensionalment. 

18.00 h · Cúpula Leonardone



Passi de les videocreacions guanyadores.

Saps que tenen en comú la ciència, 
la tecnologia, l’art, el disseny o les 
humanitats? Descobreix-ho!

23.00 h · Festival 
 VisualSound 2019

21.00 h · Tastet de ciència    
                participativa amb 
                 la Mandarina de Newton

Divendres, 16 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · 
Contes i jocs científics amb 
Blai Senabre
El professor Probeto ens ajudarà a 
descobrir la ciència que ens envolta: 
astronomia, física, biologia, geologia... 



16.00 h · Jocs científics de taula 
 i jocs de fusta
Grans i petits podreu gaudir de la ciència 
i les noves tecnologies tot jugant.

18.30 h · Xerrada sobre la lluita         
                 contra el càncer amb 
                 Fundació Fero 
Aquesta fundació que promou la 
recerca i posa el focus en el pacient 
de càncer, ens explicarà quines son les 
darreres novetats en la lluita contra el 
càncer.

18.00 h · Joc del Hola Watty
Joc de gran format sobre els bons 
hàbits energètics en l’àmbit domèstic.

Passi de les videocreacions guanyadores.

21.00 h · Festival 
                VisualSound 2019

23.00 h · Mostra de glosa amb 
 Cor de Carxofa
Aquesta organització sense ànim 
de lucre destinada a la difusió de 
la glosa ens convida a aprendre a 
utilitzar les paraules i fer-les rimar. Ens 
acompanyarà la guitarra d’en Marcel 
Marimon.



Dissabte, 17 d’agost

11.00 h · Exposició sobre el 
               Vehicle Elèctric 
Coneixes les avantatges d’aquests 
vehicles per al medi ambient i els 
descomptes existents?

Qui viu dins d’una peixera, veu el món 
més circular, tot és petit, tot és gran... 
sobretot els bons amics.

A les 16.30 h i a les 17.30 h · 
Conte inclusiu “Aigua” amb 
Elisabet Ulibarri

18.00 h · Jocs científics de taula 
 i jocs de fusta
Grans i petits podreu gaudir de la ciència 
i les noves tecnologies tot jugant.

Construeix “cúpules autosostenibles” 
a partir de patrons geomètrics i sense 
cap element d’unió perquè les peces 
de fusta es donen suport mútuament i 
s’acoblen tridimensionalment. 

18.00 h · Cúpula Leonardone



Blai Senabre i Mercè Rubí  presenten 
aquestes narracions per a públic adult 
on la ciència i la música hi tenen molt 
a dir.

21.00 h · Música i narració    
                “Històries a dues veus”

Passi de les videocreacions guanyadores.

23.00 h · Festival 
 VisualSound 2019



Diumenge, 18 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · 
Contes i jocs científics amb 
Blai Senabre
El professor Probeto ens ajudarà a 
descobrir la ciència que ens envolta: 
astronomia, física, biologia, geologia... 

16.00 h · Jocs científics de taula 
                  i jocs de fusta
Grans i petits podreu gaudir de la ciència 
i les noves tecnologies tot jugant.

A les 20.00 h i a les 21.00 h · 
Big Van Ciència
Descobrirem experiments hilarants, 
llaminers i nuclears amb eines i ali-
ments de la nostra cuina amb l’ajuda 
del bioenòleg Alberto Vivó.



23.00 h · Espectacle de màgia 
 “Pòker de iaies: dues iaies  
                 científiques” amb la 
 Cia. Xicana
Les iaies Esbergínia i Escopinya pre-
sentaran els seus dots científics d’una 
manera divertida i màgica.

Dilluns, 19 d’agost

11.00 h · Exposició sobre Certificació
               i Rehabilitació Energètica

A les 16.30 h i a les 17:30 h · 
Conte inclusiu ”Zzzuuummm” 
amb Mercè Rubí

Saps com fer casa teva més eficient 
energèticament? Descobreix com 
aconseguir el certificat d’eficiència 
energètica de l’edifici o habitatge.

Aquest és el conte 
de l’encanteri de 
les tres princeses 
convertides en 
estàtues de pedra.



17.30 h · Activitat de robòtica   
                  educativa amb APRENTIK
Descobreix la robòtica 
construint petits 
robots i programant 
el seu moviment.

Construeix “cúpules autosostenibles” 
a partir de patrons geomètrics i sense 
cap element d’unió perquè les peces 
de fusta es donen suport mútuament i 
s’acoblen tridimensionalment. 

18.00 h · Cúpula Leonardone

21.00 h · Docu-debat amb 
                 “HONDAR 2050” 
L’Aula Ambiental Bosc Turull i la  
Mireia Abril de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental, ens conviden a 
reflexionar a partir d’aquest documental 
que exposa els efectes dels plàstics als 
paisatges costaners d’Euskadi.

Passi de les videocreacions guanyadores.

23.00 h · Festival 
 VisualSound 2019



Dimarts, 20 d’agost

A les 12.00 h i a les 13.00 h · 
Contes i jocs científics amb 
Blai Senabre
El professor Probeto ens ajudarà a 
descobrir la ciència que ens envolta: 
astronomia, física, biologia, geologia... 

16.00 h · Jocs científics de taula 
 i jocs de fusta
Grans i petits podreu gaudir de la ciència 
i les noves tecnologies tot jugant.

18.00 h · Joc del Guarda Watts 
Activitat per a públic infantil que ajuda 
a entendre que  l’ús eficient de l’energia 
és la millor manera  d’estalviar-la.

17.30 h · Activitat de robòtica   
                educativa amb APRENTIK
Descobreix la robòtica construint petits
robots i programant el seu moviment.



21.00 h · Documental 
                 “Unes Altres Veus”

23.00 h · Música i narracions 
                 “Cartes robades”
Històries per adults a càrrec d’Alícia 
Molina i Óscar Igual.

Sílvia Cortés i Ivan Ruiz ens presenten 
una mirada diferent sobre l’autisme 
que ens apropa a una altra manera 
d’estar al món i sobreviure-hi.

Dimecres, 21 d’agost

11.00 h · Taller per joves i adults de 
               reparació amb Residu Zero
Porta els teus aparells electrònics o 
petits electrodomèstics a la Festa de la 
Reparació i aprèn a reparar-los.



@bcn_gracia @bcn_gracia districtegracia

barcelona.cat/fmgracia

#FMGràcia

AMB LA COL·LABORACIÓ:

Entitats i col·lectius:

LA FESTA, GRÀCIA

     - Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
     - Biblioteca Vila de Gràcia
     - Biblioteca Jaume Fuster
     - Espai Jove la Fontana
     - Institut Barcelona Esports
     - Projecte “Barcelona Visualsound 2019”
    - Institut Català de l’Energia

     - Cor de Carxofa
     - Aprentik
     - Associació TEAdir
     - La Casa dels contes
     - Jocs al Segon
     - Andròmines
     - Big Van Ciència
     - Pòker de iaies
     - Aula Ambiental Bosc Turull
     - Fundació Fero
     - La Mandarina de Newton


