En trobareu tota la informació a:
www.pessicsdciencia.blogspot.com
www.ccsantjosep.cat
www.facebook.com/pessics.deciencia
www.lanitdelarecerca.cat
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

El darrer divendres del mes de setembre
se celebra a tot Europa la Nit Europea
de la Recerca (Researchers’ Night), amb
l’objectiu d’apropar la ciència, la recerca
i la tecnologia a la ciutadania.

Terrassa del Centre Cultural Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
08907 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 55
c.c.bellvitge-gornal@l-h.cat

La Nit de la Recerca a Catalunya
està organitzada per la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Universitat de
Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili
(URV), la Universitat de Lleida (UdL) i
l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal).

L’Harmonia
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
08901 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat
Jardins de Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n
08901 L’Hospitalet
BIBLIOTECA BELLVITGE
Plaça de la Cultura, 1
08907 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 60
bibbellvitge@l-h.cat

Els actes estan recolzats per la Comissió
Europea com a part de les Accions Marie
Curie, un programa per potenciar les
carreres del personal investigador europeu.

Dipòsit legal: B.20156-2019

Aquest any és el primer que la ciutat
de L’Hospitalet forma part d’aquest
esdeveniment.

NIT EUROPEA DE
LA RECERCA A
L’HOSPITALET
27 i 28 de
setembre de 2019

Divendres,
27 de setembre
De 18.30 a 20 h
Centre Cultural Sant Josep

TALLER D’OLORS
Què és una olor? Com es mesura? Descobrirem
curiositats sobre el sentit de l’olfacte, sabrem quins
tipus d’olors hi ha i en mesurarem la intensitat, el
to hedònic (com de bona o dolenta és una olor), etc.

GIMCANA D’OLORS
Donarem una pinzellada del que és la contaminació
odorífera i farem un tomb pel volts del Centre Cultural
(Parc de les Planes, túnel cap al parc, carrers amb
males olors, olor a claveguera etc.) amb l’aplicació
mòbil OdourCollect, per aprendre a “mapejar” olors
urbanes.
A càrrec de Rosa Arias i Nora Salas
(Science for Change)
Amb el suport de Pessics de Ciència
A les 19 h
Terrassa del Centre Cultural Bellvitge

SCIENCE AND CHILL
Tast de monòlegs de ciència sobre la recerca en
càncer a l’IDIBELL.
Amb motiu del Dia Mundial de la Recerca en Càncer
(24/09), reunim els i les participants dels nostres
SLHams i Stand-up Science per compartir, des de la
distensió i amb refrescos a la mà, les inquietuds, els
reptes i les batalletes per guanyar, des de la nostra
trinxera, la gran batalla contra el càncer.
Apte per a tot tipus de ments inquietes i noctàmbules.
L’acte cercarà herois que vulguin sumar-se a la
campanya de l’IDIBELL “Salvem Vides”.
Organitzat per IDIBELL amb la col·laboració de
la Biblioteca i el Centre Cultural de Bellvitge.

Dissabte,
28 de setembre
A les 19.30 h
L’Harmonia

“EL CLIMA, EL TEMPS
I ELS PRONÒSTICS”
Farem una pinzellada als canvis climàtics que
han succeït en el nostre planeta durant els
darrers 6 milions d’anys. Intentarem aclarir les
diferències entre clima i meteorologia, entre canvi
climàtic i escalfament global, entre dinàmica
natural del planeta i determinades visions teo o
antropocèntriques, etc. Acabarem donant alguns
exemples de les repercussions econòmiques, socials
i culturals que provocaren els canvis climàtics en el
passat, així com un pronòstic de futur.
A càrrec de Francesc Burjachs Casas, professor de
Recerca ICREA a l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES)
Organitzat pel Museu de L’Hospitalet
De 22 a 23 h
Jardins de Can Sumarro

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
Amb l’ajut de potents telescopis podrem observar
l’univers: els estels, els planetes, la lluna... i amb
les explicacions d’un expert ho podrem comprendre
millor.
A càrrec de Joan Pujol (Univers Quark)
Organitzat per Pessics de Ciència

De 12 a 13 h
Biblioteca de Bellvitge

“Oncommun:
UN PROJECTE DE COMUNITATS
ONLINE DE SUPORT EN CÀNCER”
Oncommun és una plataforma e-health de serveis
educatius i psicosocials flexible, esglaonada i
integrada, que garanteix un correcte cribratge,
seguiment i suport en educació sanitària, en
l’adherència als tractaments, i en la provisió d’una
atenció emocional i psicosocial de qualitat en
càncer. Supervivents i professionals de la salut
interactuen en ella mitjançant intervencions en
línia ben establertes i esglaonades d’acord amb les
seves necessitats en cadascuna de les transicions
que es donen al llarg del procés oncològic.
En aquesta xerrada explicarem com estem
implementant Oncommun en l’atenció sanitària
oncològica a Catalunya i a Europa, mostrant
diversos exemples dels serveis que ofereix.
A càrrec del Dr. Cristian Ochoa i membres de
l’equip d’Oncommun, Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Institut
Català d’Oncologia (ICO).

