Maig 2018

Dimecres, 2 de maig de 19 h a 20h
Biblioteca de Bellvitge

Bibliociència solidària
Solidaritat: el projecte de La Marató de TV3.
Ciència: Dra. Sònia Guil i equip d’ IDIBELL presenten “El genoma fosc”, un projecte de recerca
en càncer finançat amb els fons recaptats per La
Marató 2012.
Divulgació: experimenta amb l’ADN. Trucs per ferho des de la cuina de casa.
Organitzat per la Fundació La Marató de TV3 i
l’IDIBELL

Dimecres, 9 de maig, a les 19 h
Espai Brotes

TERTÚLIA
Ciència al dia
Aprofitant la celebració de l’any Feynman, ens
posarem al dia sobre les darreres aplicacions de
la nanotecnologia i la seva repercussió en la vida
quotidiana.
Introduirà els temes i conduirà la tertúlia Jordi
Díaz, Doctor en Ciències Químiques
Aquesta activitat està organitzada amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica i amb la
col·laboració d’Espai Brotes

Maig 2018
Totes les activitats són d’entrada lliure i gratuïta

Diumenge, 13 de maig, d’11 a 14 h
Plaça de Puig i Gairalt

CIÈNCIA AL CARRER
La ciència va de Festa!
La ciència va de Festa! té la intenció d’apropar
la ciència de manera senzilla i divertida a un ampli tipus de públic, sobretot familiar. Es tracta
d’aprofitar el cicle festiu dels barris per incloure
activitats per a infants -i no tan infants- en què
tothom pugui gaudir i aprendre divertint-se. Veure
la ciència des d’un angle lúdic pot crear interès
per temes que potser mai no ens hem plantejat.
Durant tot el matí: tallers de diverses temàtiques.
A les 12 h: És X Ciència. Espectacle de clown,
apte per a tots els públics, que combina ciència i
creativitat. A càrrec de La Mandarina de Newton.
Aquesta activitat forma part de la Festa Major del
Barri de Sant Josep

Dimecres, 16 de maig, a les 19 h
L’Harmonia

CONFERÈNCIA
“Art i ciència: dos mons molt diferents?”
Per què l’art i la ciència es perceben com dos
universos completament diferents i allunyats? Hi
ha denominadors comuns entre ambdues maneres d’aproximar-se a la realitat? Es poden ajudar o
complementar? Hi ha algun paral·lelisme entre la
feina dels científics i la dels artistes?
A càrrec de Pau Alsina, Doctor pel departament
d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de
la Cultura de la Universitat de Barcelona, és professor propi dels Estudis d’Arts i Humanitats de
la Universitat Oberta de Catalunya, on coordina
assignatures d’art i pensament contemporani.

Dimecres, 23 de maig, a les 19 h
CC Sant Josep

CONFERÈNCIA
“Les negres amnèsies del cel: temps,
oblit i quàntica en els forats negres”
(Homenatge a S. Hawking)
Stephen Hawking ha estat un dels científics més
brillants dels últims cinquanta anys, i un dels éssers humans més excepcionals que ha vist el nostre planeta. Fa quaranta anys ens va plantejar un
enigma que encara ens té perplexos: és possible
l’oblit absolut en el nostre univers? Els forats negres -llocs on el temps es distorsiona fins arribar
al seu fi- semblen dir-nos que sí. No obstant això,
la quàntica nega aquesta possibilitat. Aquesta paradoxa entre els dos pilars mestres de la física: la
gravetat -la ciència d’allò molt gran- i la quàntica
-la ciència d’allò molt petit- ha estat la principal
contribució científica de qui es va negar a acceptar un destí tràgic i mai va deixar de mirar a les
estrelles.
A càrrec de Roberto Emparan, Doctor en Física,
professor d’investigació d’ICREA a la Universitat
de Barcelona i membre de l’Institut de Ciències
del Cosmos de la UB (ICCUB).

Dimecres, 30 de maig, a les 19 h
CC Sant Josep

CONFERÈNCIA
“El mètode científic en la vida
quotidiana”
Tot i l’èxit del mètode científic i els seus múltiples
resultats pràctics, aquest encara queda, sovint,
fora de la vida quotidiana. Per què ens costa tant
utilitzar-lo i, sobretot, distingir-lo d’altres mètodes? La xerrada farà una revisió del mètode científic i la seva aplicació en la vida quotidiana, en
particular per descartar mites i pseudociències.
A càrrec de Xavier Luri Carrascoso, Doctor en Física i investigador de la Universitat de Barcelona, és professor titular del Departament de Física
Quàntica i Astrofísica de la UB i investigador de
l’ICCUB/IEEC
Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona a través del projecte Toc Toc de la UB Divulga

MATINS DE CIÈNCIA
Biblioteca Tecla Sala
Dijous, 10 de maig, a les 11.30 h

XERRADA
“Salut, alimentació, microbis”
Els factors genètics i hormonals, els hàbits personals (alimentaris, cura del cos, contacte amb
tòxics), el contacte amb microbis (sobretot bacteris), els factors ambientals (humitat, llum, contaminants) i les possibilitats d’accedir a tractaments o a l’atenció sanitària són els factors dels
quals depèn la salut de les persones.
Alimentació i nutrició, dietes, calories, aliments
transgènics, etc. són conceptes que s’han de tenir
clars. Els nous coneixements sobre microbis ens
fan valorar més la seva importància.
Conduïda per Manuel Suárez

Dijous, 24 de maig, a les 11.30 h

DOCUMENTAL
Un mundo sin microbios,
de Marianne Cramer (2016)
El món i, fins i tot, la vida, no podrien existir sense les bactèries, els fongs i els virus. Molts microbiòlegs estan convençuts que l’obsessió actual
per esterilitzar-ho tot no és només un esforç en va
sinó que pot, fins i tot, resultar perjudicial.

CENTRE CULTURAL SANT JOSEP
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 20 99
ccultural.santjosep@l-h.cat
Metro L1: Can Serra i Rambla Just Oliveras
En trobareu tota la informació al blog
www.pessicsdciencia.blogspot.com
a www.ccsantjosep.cat
i a www.facebook.com/pessics.deciencia
ESPAI BROTES
Carrer del Bruc, 46
08901 L’Hospitalet
Adreça electrònica: espaibrotes@gmail.com
Telèfon: 93 163 85 85
Transports: Metro L1: Rambla Just Oliveras
Renfe: L’Hospitalet
L’HARMONIA
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 10
Adreça electrònica: cultura.museu@l-h.cat
www.museul-h.cat
BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 403 26 30
Adreça electrònica: bibteclasala@l-h.cat
Transports: Metro L1: Torrassa
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