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Divulgació. Fins al 19 de novembre se celebra la Setmana de la Ciència on el tema central d’enguany són els llegums

Sigues científic per una setmana
D
urant la Setmana de la Ciència, que se celebra a tot
Catalunya, a L’Hospitalet
fins al 19 de novembre, s’organitzen a diversos espais de la ciutat un munt d’activitats de divulgació
científica amb jornades de portes
obertes, exposicions, xerrades, jocs i
tallers científics per poder gaudir d’aquest univers tan apassionant com
és la ciència.
En aquest context, a L’H aquesta
setmana es fa coincidir amb el cicle
Pessics de Ciència que des del
2013 organitza el Centre Cultural
Sant Josep. Els temes centrals de la
Setmana de la Ciència tenen relació
amb la commemoració d’anys internacionals.
Així, amb motiu de l’Any Internacional dels Llegums, s’han recollit fotografies de menjars, plantes o llavors a través d’Instagram i s’ha fet
una exposició amb un mural foto
gràfic construït amb les imatges.
També amb les propostes i receptes gastronòmiques recollides s’e
ditarà un llibre de cuina digital.
Amb motiu de l’Any Internacional
del Mapa hi haurà una exposició de
cartografia, i per commemorar l’Any
Internacional de l’Entesa Mundial
s’intentarà esbrinar la relació entre
global i local.
A les activitats de la Setmana de
la Ciència hi participen científics i
historiadors de renom com l’arqueò
leg hospitalenc Jordi Serrallonga;
Raúl Delgado-Morales, investigador
sènior en neuroepigenòmica de l’IDIBELL, o Manuel Domínguez, professor d’història i president del Centre
d’Estudis de L’H.
També, a la Biblioteca Josep Ja-

nés el 15 de desembre, a les 19.30h,
el catedràtic de física, farmacèutic i
divulgador, Salvador Bonshoms imparteix el curs De l’àtom a la física
quàntica. El tema serà Física quàntica a l’abast de tothom, per endin
sar-se en el món microscòpic i descobrir que les coses funcionen d’una
manera realment misteriosa. També
explicarà els avenços tecnològics
que es basen en les teories quàntiques.
En aquesta edició totes les activitats de Pessics de Ciència es fan
en col·laboració amb l’associació
La Ruta Alternativa L’H que aplega
diferents comerços del barri del
Centre i de Sant Josep. y

i

L’antropòleg hospitalenc Jordi Serrallonga, en una conferència el passat febrer a la ciutat

http://pessicsdciencia.blogspot.com.es/

El programa
yyy Fins al 19 de novembre. Exposicions.
Horaris: consultar a cada equipament.
#LlegumsPessics. Exposició fotografies
publicades a Instagram per l’Any Internacional
dels Llegums (Can Tisores, c. de Barcelona,
107) i Riff-Raff (c. de les Roselles, 35)
• Il·lusions òptiques
Les il·lusions òptiques són el resultat del nostre
cervell, que tracta de predir el futur. L’Hòptica
(c. d’Enric Prat de la Riba,198)
• Mapes
Diferents mapes del món, d’èpoques molt
diverses en una masia del segle xviii que és
un espai de creació, difusió i educació artística
i cultural. Ca la Vidala (c. del Xipreret, 81-83)
• Art i ciència: Serigrafia
Botiga online de samarretes, totebags i altres
gadgets, estampats artesanalment per mitjà

de la serigrafia en un procediment d’impressió
i estampació que abasta de l’artesania a la
indústria. Il·lustrades (https://illustrades.cat)
• Projecció d’experiments
Si resseguim internet trobarem experiments
que expliquen moltes coses relacionades amb
la física i la química. Vappingcat (c. de Josep
Prats, s/n, parada exterior 4-5 del Mercat del
Centre)
yyy 14 de novembre, 19h. Humans, peluts o
pelats? Venim d’uns avantpassats molt peluts,
però com a evolucionat el pèl? A càrrec de Jordi
Serrallonga. Can Tisores (c. de Barcelona, 107)
yyy 15 de novembre, 19h. Cartografiant Sant
Josep. Una mirada retrospectiva a l’evolució del
barri. A càrrec de Manuel Domínguez, professor
d’història i president del Centre d’Estudis L’H.
Kfè Olé (c. d’Enric Prat de la Riba, 160)

Art. En l’activitat participen el Centre Cultural, comerços i Plàudite Teatre

yyy 16 de novembre, 19h
Epigenètica i nutrició, a càrrec del doctor Raúl
Delgado-Morales, de l’IDIBELL. Clínica Fio2
(passatge Blanchart, 8)
yyy 17 de novembre, 17h
Taller Llum i color per infants i grans, a càrrec de
La Mandarina de Newton. El Petit Monstre
(c. del Príncep de Bergara, 6)
• 19h. Alan Turing i la màquina Enigma, un
apropament a la vida d’aquest gran matemàtic.
Xerrada d’Òscar Font, dissenyador gràfic, músic
de jazz i aficionat a la criptografia. La Vitrina
(c. de l’Església, 69)
yyy 18 de novembre, 20.30h
Ballar un mapa. Performance. El planisferi, que
representa el món sencer, també pot ser motiu i
inspiració per a la dansa. Ca la Vidala. Escola de
Música Laura Mestres (c. del Xipreret, 81-83)

Tradició. Record en memòria d’Andreu Trias

Arts escèniques de petit format
a ‘Dissabtes a Santa Eulàlia’

U

Ballada commemorativa a la plaça de l’Ajuntament

cedida pER PlÀudite

n cop cada trimestre, les famílies hospitalenques poden
gaudir de propostes escèniques de petit format organitzades
per Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques, el Grup de Comerciants
de Santa Eulàlia i el Centre Cultural
del barri. L’activitat esdevé una magnífica ocasió per veure tres petites
obres de teatre de 15 minuts en diversos espais.
El 19 de novembre, a les 18h,
la trobada serà al Centre Cultural
Santa Eulàlia i des d’allí es farà un
recorregut secret per carrers del
barri amb aturades a establiments
on es fa un petit tast d’art en família.
Aquest dia es podran veure Eduard
desperta, amb el titellaire Aram Rey;
Imagina2, amb la Cia. Niñas del
Mago, i Thoven Maya, de la Cia.
The Impact Of.
El preu és de 8 euros l’adult
amb una entrada infantil inclosa.
“El 50% de la recaptació anirà per

El grup Another Way va actuar al restaurant Ekimae Sushi el 2016

a la Setmana de la Solidaritat de
L’Hospitalet”, explica la directora de
Plàudite Teatre, Eugenia Delgado.
En aquesta activitat és molt important la col·laboració dels comerços.

“Ens sentim satisfets perquè algun
d’ells ens han dit que han fet clients
de persones que hi van anar per
primera vegada a veure teatre”, diu
Delgado. y

La Coordinadora Sardanista
de L’H porta 33 anys ‘formant
anelles donant-se les mans’

É

s tradicional que el primer diumenge de novembre la Coordinadora Sardanista de L’Hos
pi-talet celebri el seu aniversari. Enguany són 33 anys i també fa 20
anys de la mort d’Andreu Trias, el
seu fundador.
La commemoració es va fer a
l’església de Santa Eulàlia de Mèrida
amb una missa en memòria de Trias

i de tots els sardanistes traspassats;
una ofrena floral a la Mare de Déu de
Montserrat, i un recital de poesies,
a càrrec del grup Verba. A la plaça
de l’Ajuntament, la cobla Maricel va
amenitzar la ballada amb l’estrena de
la sardana L’àvia sardanista. També
es van ballar peces com Joiós aniversari i A la meva estimada, entre
d’altres. y

