
 

 
 

 

 

 

Del 8 al 17 de novembre se celebrarà a Catalunya la 24a Setmana de la Ciència. 

Durant la Setmana de la Ciència se celebraran tot un munt d’activitats de divulgació científica 
arreu del nostre territori. Jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers 
científics… tot un ventall de possibilitats al teu abast. 

Els temes centrals de l’edició d’enguany són, d’una banda, la taula periòdica, amb motiu de 
l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, i, de l’altra, diferents 
persones que han estat referents als respectius camps de coneixement com ara 
l’ecòleg Ramon Margalef, enguany es commemora el centenari del seu naixement; 
l’enginyer i inventor Narcís Monturiol, amb motiu del bicentenari del seu 
naixement; Margaret Hamilton, qui va liderar el desenvolupament del programari de 
navegació on-board per al Programa Espacial Apollo, amb motiu del 50è aniversari de 
l’arribada de l’home a la Lluna; i el polifacètic Leonardo da Vinci, en commemoració dels 
500 anys de la seva mort. 

La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació. 

La UPC Manresa i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) ens sumem 
cada any a aquesta iniciativa. Enguany oferim un ventall d’activitats gratuïtes dirigides a 
diferents col·lectius que es detallen en el programa adjunt. 

 

Programa: 

Xerrades: 

Antropocè: la fi d'un món 
  
A càrrec de Daniel Closa, autor del llibre Antropocé 
 
Ens explicarà per què estem davant d'una nova era geològica. 
  
Els meteorits, els canvis en l’activitat solar o el moviment dels continents són factors que han 
alterat les condicions de vida en el planeta Terra. D’uns anys ençà, però, el responsable directe 
d’aquestes alteracions és l’ésser humà. 
 
Durant la presentació es podrà adquirir el llibre. 
  
Divendres 8 de novembre, de 19:00 a 20:00h, a la Biblioteca el Campus Universitari de 
Manresa (BCUM). Activitat dirigida a tots els públics. No cal confirmar assistència. 
 
 
 
 
 

https://www.taulaperiodica.cat/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/commemoracions/100-anys-margalef/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/commemoracions/200-anys-monturiol/
https://history.nasa.gov/alsj/a11/a11Hamilton.html
https://www.fundaciorecerca.cat/
https://www.fundaciorecerca.cat/
https://www.epsem.upc.edu/ca
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum


 

 
 

 

 

Els punts febles de la missatgeria instantània. 
  
A càrrec de Francisco del Àguila i Sebastià Vila, professors de l’àrea TIC a la UPC Manresa 
 
La missatgeria instantània (WhatsApp, Telegram, Signal,..) és una eina que ha esdevingut 
fonamental en l'activisme. Com totes les eines, té els seus punts febles pel que fa a la seguretat. 
En aquesta xerrada lúdica s'exploren i es debaten els més rellevants. 
  
Dimecres 13 de novembre, de 12:00 a 13:30h, a la sala d'actes de la UPC Manresa. 
 

Dones i tecnologia: passat, present i futur 
  
A càrrec de Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia  (IEC) i professora 
de l’ESEIAAT  (UPC) 
  
Conferència sobre el paper de les dones en el món tecnològic. Se centrarà en les dones 
inventores, enginyeres, tecnòlogues i científiques invisibles al llarg de la història. 
  
Dimecres 13 de novembre, de 18:30 a 19:30h, a la Biblioteca el Campus Universitari de 
Manresa  (BCUM). Activitat dirigida a tots els públics. No cal confirmar assistència. 
 

Taula Periòdica: dones, nacions i altres raons 
 
A càrrec de Xavier de las Heras, professor de l’àrea química a la UPC Manresa 
  
L’Organització de les Nacions unides ONU ha designat el 2019 any internacional de la taula 
periòdica dels elements químics. Coincideix amb els 150 anys de la creació de la taula per Dimitri 
Mendeleiev i el centenari de la IUPAC. 
  
Esbrinarem què hi ha rere els noms d’alguns elements amb el seu relat personal, on destacarà 
el mateix Mendeleiev i dones com Marie Curie o Lisa Meitner entre d’altres. S’esmentarà també 
com s’han generat el nom d’alguns elements químics relacionats amb deesses de mitologies 
europees. Finalment altres raons com les nacions on varen viure els descobridors dels elements 
això permetrà refer moments històrics des del punt de vista de la química. 
 
Dijous 14 de novembre, de 11:00 a 12:00h, a la sala d’actes de la UPC Manresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.iec.cat/sct/
http://eseiaat.upc.edu/ca
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum
http://blogs.iec.cat/sct/
http://eseiaat.upc.edu/ca
https://bibliotecnica.upc.edu/bcum


 

 
 

 

  

Taller: 

Recorreguts de Geologia urbana en l'àmbit de la Catalunya 
Central 

 
A càrrec de David Parcerisa, professor de l’àrea minera a la UPC Manresa 
  
Els entorns urbans es construeixen amb recursos minerals i cal fer una gestió eficient d’aquests 
recursos per garantir la sostenibilitat a llarg termini. Una passejada per una zona urbana permet 
descobrir les roques i minerals dels quals deriven la major part de construccions i prendre 
consciència de la necessitat d’una gestió correcta dels mateixos. 
  
En aquesta activitat es proposa que qualsevol Institut d'Ensenyament Secundari que es trobi dins 
l'àrea de la Catalunya Central pugui sol·licitar la visita d'un especialista en l’àmbit de la Geologia 
i els Recursos Minerals. Aquest especialista realitzarà un recorregut personalitzat per les rodalies 
del seu centre posant en valor el patrimoni geològic/miner de l'àrea i utilitzarà l’aplicació 
Instamaps com a eina d’innovació docent. Aquests recorreguts poden ser variables en funció de 
la localització del centre, per exemple: 
 
• Recorreguts de geologia/mineria urbana per observar els materials geològics del municipi. 
 
• Recorreguts geològics/miners en afloraments geològics (cal que els afloraments siguin propers 
i s'hi pugui arribar a peu). 
 
Aquest taller també es pot realitzar al voltant de la UPC Manresa i combinar-lo amb les altres 
activitats en el marc de la Setmana de la Ciència 2019. 
  
El dia 8 o del dia 11 al 15 de novembre. Caldrà concertar dia i hora per mail 
a: mines@epsem.upc.edu . Places limitades. 
  

Exposicions: 

L'enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur 
 
L’exposició sobre la història de les dones i el seu paper en el món de la tecnologia 
està organitzada per la Universitat Politècnica de Catalunya , la Universitat de Vic-UCC , 
la Societat Catalana de Tecnologia  i HP . 
 
Té l’objectiu de mostrar la invisible dificultat associada a la promoció del talent femení en l’àmbit 
tecnològic. 
  
Des del 6 de novembre al 5 de desembre, de 8:30 a 20:30h , al vestíbul de la Biblioteca el 
Campus Universitari de Manresa  (BCUM). Activitat dirigida a tots els públics. No cal 
confirmar assistència. 
 

mailto:mines@epsem.upc.edu?subject=Inscipci%C3%B3%20Setmana%20de%20la%20Ci%C3%A8ncia%202019
http://upc.edu/
http://www.uvic.cat/
http://blogs.iec.cat/sct/
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://bibliotecnica.upc.edu/bcum
http://bibliotecnica.upc.edu/bcum
mailto:mines@epsem.upc.edu?subject=Inscipci%C3%B3%20Setmana%20de%20la%20Ci%C3%A8ncia%202019
http://upc.edu/
http://www.uvic.cat/
http://blogs.iec.cat/sct/
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://bibliotecnica.upc.edu/bcum


 

 
 

 

La Taula Periòdica dels Elements i la Marie Curie 
 
L’Exposició consta d’una Taula Periòdica dels elements gegant i de 15 elements escollits, en els 
que es mostra en detall el mineral de la natura que els conté i els productes de la vida quotidiana 
que ens envolten en els que es troben. 
  
Així mateix s’exposen pòsters sobre Marie Curie, una dona que va donar la seva vida per la 
Química i que va contribuir en la descoberta de dos elements de la Taula Periòdica, el Poloni i el 
Radi. 
  
Des del dia 11 al 15 de novembre de 9:00 a 14:00h al laboratori de química de la UPC 
Manresa. Dimarts 12 i dijous 14 també de 15.30 a 17.30h. Caldrà concertar dia i hora per 
mail a: exploratori@exploratori.org . Places limitades. 
  
 

 

Destinataris: 
Les activitats estan adreçades principalment a alumnes de 2n cicle d'ESO, Batxillerat i CFGS, 
però pot assistir-hi tothom. 
  
Preu: 
Totes les activitats són gratuïtes. 
  
Lloc de realització: 
EPSEM - Avda. de les Bases de Manresa, 61 - 73 Manresa 
BCUM - Avda. de les Bases de Manresa, 7 - 11 Manresa 
  
Inscripcions: 
Algunes de les activitats tenen nombre limitat de places. 
Cal confirmar l'assistència a: comunicacio@epsem.upc.edu, al telèfon 938 777 299 o tal i com 
s'especifica a cadascuna de les activitats. 

mailto:exploratori@exploratori.org?subject=Inscipci%C3%B3%20Setmana%20de%20la%20Ci%C3%A8ncia%202019
mailto:exploratori@exploratori.org?subject=Inscipci%C3%B3%20Setmana%20de%20la%20Ci%C3%A8ncia%202019
mailto:comunicacio@epsem.upc.edu
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