
a Ciència no sempre ha format part 
del dia a dia de la ciutadania, sembla 
que estigui molt lluny i només a 
l’abast de la comunitat científica, que 

sigui una cosa molt complicada. Si més no, és 
el que sempre s’ha cregut, i això no és cert. La 
ciència forma part de la nostra vida quotidiana, 
molt més del que pensem i està al nostre abast. 

Ens calia, i ens cal, una política científica de 
proximitat, que posi en marxa una plataforma 
de divulgació, d’intercanvi d’idees, que estimuli 
el parlar de ciència i que en promocioni el 
coneixement a totes les edats i a tots els 
segments de la societat.

És per aquest motiu que s’ha creat el Pla de 
Ciència de Barcelona 2020-2023 i, en el nostre 
Districte, per fer-la més propera a tota la 
ciutadania, hem desenvolupat una Mesura de 
Govern que us presentem avui, aprofitant la 
celebració de la Setmana de la Ciència.

Hem preparat una programació que creiem que 
us interessarà. El nostre objectiu és posar la 
ciència a l’abast de tothom, que se li perdi la 
por, que es despertin noves vocacions. 

Al llarg d’aquesta Setmana tindrem catorze 
activitats, entre conferències, tallers, 
dinamitzacions i ponències repartides per tot 
el nostre territori, per tal que tothom s’hi pugui 
apropar a partir dels seus interessos. Gaudiu-ne!

HO ORGANITZA DIRECTORI

HI COL·LABORA

Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat

Novembre 2022
CONFERÈNCIES, TALLERS, 
XERRADES...

PÚBLIC
JUVENIL

FAMILIAR

Biblioteca Vila de Gràcia
C. Torrent de l’Olla, 104
Tel. 932 847 790

Biblioteca Jaume Fuster
Pl. de Lesseps, 20
Tel. 933 684 564

La Mandarina de Newton
C. de Ros de Olano, 12
Tel. 936 673 774

Aula ambiental Bosc Turull 
Pg. de Turull, 2
Tel. 932 133 945

Ateneu de Fabricació 
de Gràcia
C. del Perill, 8
Tel. 667 415 814

Totes les activitats són gratuïtes i l’aforament limitat 
(algunes requereixen inscripciò/reserva prèvia)



DIMARTS 8, A LES 18:30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Inauguració de la Setmana de la Ciència a Gràcia
Presentació de la Mesura de Govern de Ciència de Gràcia  
a càrrec de Cristina Carrera, consellera d’Educació i 
Cultura del Districte de Gràcia.

Paraules de benvinguda de Júlia Miralles de Imperial, 
delegada de polítiques municipals de Ciència i Universitats.
Conferència inaugural Conèixer el genoma de totes les 
espècies de la terra a càrrec de Montserrat Corominas, 
coordinadora del projecte Biogenoma. Tots els organismes 
tenen un genoma, què implica conèixer el genoma de les 
espècies?

DIMARTS 8, A LES 17.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Taller EstàsON: Desafiem la força i creem un 
aerolliscador
Descobrirem què és la força de fregament i experimentarem 
amb diferents materials. A partir d’aquest coneixement 
crearem un invent que desafia la força de fregament.
Cal inscripció prèvia a la biblioteca

  DE 6 A 8 ANYS

DIJOUS 10, A LES 17.30 H
A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER
Taller-Xerrada: Ciència amb el Dr. Einstein
La física quàntica, la teoria de la relativitat o 
l’electromagnetisme a través d’experiments senzills per 
entendre-ho tot plegat. 

  PER A MAJORS DE 8 ANYS

DIVENDRES 11, A LES 18.00 H
A LA MANDARINA DE NEWTON
Mandarines a les Ones
Taller-pilot de pòdcast amb la comunitat de joves de la 
Mandarina de Newton.
Cal reservar plaça: https://www.lamandarinadenewton.com

DISSABTE 12, A LES 12.00 H
A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER
Xerrada: La correspondència d’Einstein i Freud
A partir d’un intercanvi epistolar de 1932 entre Albert 
Einstein i Sigmund Freud sobre el tema de la guerra, 
a petició de l’Institut Internacional de Cooperació 
Intel·lectual.
A càrrec d’Ezequiel Mir, tècnic d’inserció laboral i professor 
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.

DIMARTS 15, A LES 17.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Taller EstàsON: Il·lumina’t amb l’STEAM
Entendrem com funcionen els circuits elèctrics i els seus 
elements principals i crearem una làmpada amb materials 
senzills.
Cal reservar plaça a la mateixa biblioteca

  DE 9 A 12 ANYS

DIMARTS 15, A LES 18.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
T’interessa: Què són les radiacions terrestres i com 
ens afecten
A càrrec de Joan Fígols, geobiòleg i interiorista ambiental.

DIMECRES 16, A LES 10.30 H
A L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA
Neo-Artesania: Tintes intel·ligents
Visita a l’Ateneu de Fabricació de Gràcia per conèixer els 
espais, el funcionament i les diferents tecnologies de 
fabricació digital.
Taller d’experimentació en tintes intel·ligents i els seus 
possibles usos vinculats a la senyalística i la permacultura.
Visita-Taller adreçat a persones grans, cal reservar plaça: 
afabgracia@bcn.cat

DIJOUS 17, A LES 10.30 H
A LA PLAÇA DE LA SEDETA 
Neo-Artesania: Tintes intel·ligents 2.0
Presentació de Nucli, un espai de trobada i centre 
de l’ecosistema de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia i 
experimentació de tintes intel·ligents i les seves possibilitats 
comunitàries al Districte de Gràcia.
Cal reservar plaça: afabgracia@bcn.cat

  TALLER ADREÇAT A ESCOLES

DIJOUS 17, A LES 18.00 H
A L’AULA AMBIENTAL BOSC TURULL 
La ciència del compostatge
Descobrirem els secrets que amaga el compostatge: quines 
són les transformacions que experimenten les restes 
orgàniques i quins organismes hi intervenen per tal d’obtenir 
un producte fertilitzant natural.
A càrrec de Joan Solé. 
Cal fer inscripció prèvia: aula@boscturull.cat o al telèfon:  
932 133 945

  TALLER ADREÇAT A PÚBLIC FAMILIAR

DIJOUS 17, A LES 18.00 H
A LA MANDARINA DE NEWTON
Inauguració de l’exposició From Life to Life 
seguida d’una taula rodona
Cal reservar plaça: https://www.lamandarinadenewton.
com/fromlifetolife

DILLUNS 21, A LES 18.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA 
Cicle Visions de la ciència
Cicle Nanotecnologia i ètica: Nanotecnologia per 
garantir el futur del nostre planeta.
A càrrec de Pedro A. Serena, científic investigador, 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM, CSIC).
La nanotecnologia és una de les disciplines clau del 
desenvolupament cientificotècnic actual, just en 
el moment en què la humanitat té davant un repte 
formidable, plasmat en la consecució dels Objectius del 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 
 
DIMARTS 22, A LES 17.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Taller EstàsON: Fabriquem un test de reg 
automàtic per plantes
Mitjançant la fabricació d’un test que es rega 
automàticament, coneixerem el cicle de l’aigua i la 
importància que té per a la vida. 
Cal reservar plaça a la mateixa biblioteca

  DE 6 A 8 ANYS

DILLUNS 28, A LES 18.30 H
A LA BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA
Cicle Visions de la ciència
Cicle Nanotecnologia i ètica: Art i nanociència un espai 
de diàleg. 
A càrrec de Gerard Guimerà, professor (Societat 
Catalana de Nanociència i Nanotecnologia).
La nanotecnologia és una tecnologia disruptiva, i cal 
prendre consciència dels diferents aspectes socials 
que intervenen en el procés de presa de decisions. 
Necessitem punts de trobada per establir un diàleg 
global sobre les oportunitats i les repercussions. 


