*Entrada gratuita a CosmoCaixa pels clients de La Caixa i tota la seva familia

18a SETMANA DE LA CIÈNCIA
Programació especial

Activitats especials en el marc de la Setmana de la Ciència, una setmana
dedicada a la divulgació científica arreu de Catalunya.
Del 23 al 24 de novembre:
Horari: CosmoiPad: A les 12.00 i 17.00 h
Els experiments omplen CosmoCaixa: Diferents passis, d’11.00 a 19.00 h
Racó de lectura dinamitzat: De 10.00 a 12.00 h
IX Mostra del Llibre de Ciència: De 10.00 a 20.00

ECOTENDÈNCIES

Cicle de conferències

En aquesta Ecotendència volem debatre i aprofundir en qüestions com ara quines són les
accions que tenim a l’abast per fer-hi front? Quin és el paper de l’administració, dels
gestors i del consumidor a escala local? Com és la relació entre la comunitat científica i
els responsables polítics i socials que han d’implementar-ne les mesures?
.tecno
Dimarts 12 de novembre | 19.00 h

Un debat sobre l’evolució del nostre planeta, el seu estat de salut actual i com es pot
dissenyar un escenari de futur.
.idea
Dimecres 27 de novembre | 19.00 h

Per conèixer i difondre propostes i idees dirigides a mitigar el canvi climàtic i impactar
menys sobre el medi ambient i ser més sostenibles globalment.

DE QUÈ ESTÀ FET L’UNIVERS?
Curs

El juliol del 2012 el Centre Europeu de Física de Partícules (CERN) va anunciar el
descobriment de la partícula de Higgs, i no hi va haver cap diari ni tertúlia radiofònica
que no se’n fes ressò. Així mateix, el descobriment de l’expansió accelerada de l’Univers,
reconegut amb el premi Nobel de física del 2011, va generar discussions sobre el futur
últim de la humanitat. Però aquestes dues descobertes tenen alguna relació entre
elles? Podem explicarl’estructura més íntima de la matèria i les propietats a gran escala de
l’Univers?
Dimecres 13 de novembre | 19.00 h
Els neutrins, Dr. Federico Sánchez, Preu: 46 €
Dimecres 20 de novembre | 19.00 h
Cosmologia, Dr. Jaume Garriga, Preu: 46 €
Dimarts 26 de novembre | 19.00 h
Tecnologia i aplicacions, Dr. Xavier Vilasís, Preu: 46 €

i-Mobility Challenge
Programació especial

Que hi ha algú? Explorant mons més enllà del sistema solar.
Viatjaràs per l'espai a la recerca de planetes en òrbita d'altres estrelles: els
exoplanetes. Visitaràs mons que semblen sortits de la fantasia, i contemplaràs com
s'estructura a gran escala aquest meravellós Univers en el qual vivim.
Caps de setmana i festius, a les 13.00, 16.00, i 18.00 h
De dimarts a divendres a les 17.30 h
Més informació a www.CosmoCaixa.com/agenda

THE BIG VAN THEORY

[Ciència] x [Monòlegs] = Ciència2

Ciència entretinguda i comprimida. Aquesta és l’aposta de The Big Van Theory
(TBVT o La Teoría del Furgonetón), un grup de “científics sobre rodes” nascut del
certamen internacional FameLab. Per acostar de manera desenfadada però rigorosa
els avanços i els problemes de la ciència d’avui, et proposen un espectacle itinerant
de monòlegs de cinc minuts en el qual desgranen avenços recents en diferents
camps de la investigació científica.
Dijous 17 d’octubre de 2013
Horari: A les 19.00 h

