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Ciència. El gruix dels actes per apropar la investigació a la ciutadania tindran lloc el pròxim 27 de setembre

A

propar la ciència, la recerca i la tecnologia a
la ciutadania. Aquest és
l’objetiu de la Nit Europea de la
Recerca que se celebra el 27
de setembre i a la qual se suma
L’Hospitalet per primer cop a
diversos equipaments públics.
Aquesta iniciativa té lloc a tot
Catalunya organitzada per les
universitats de Barcelona, Girona, Lleida, l’Autònoma, la Rovira
i Virgili i l’Institut de Salut Global
de Barcelona, amb el suport de
la Comissió Europea, que la inclou al programa Accions Marie
Curie per potenciar personal
investigador.
El 27 de setembre, el Centre Cultural Sant Josep acollirà
un taller i una gimcana d’olors
(18.30h) per aprendre a mesurar-les, parlar de contaminació

Del 17 al 21 d’aquest
mes també té lloc
el cicle Ciència a
escena al Centre
Cultural Sant Josep
odorífera i mapejar les olors
urbanes amb una app. La Biblioteca i el Centre Cultural
Bellvitge-Gornal proposen a les
19h un tast de monòlegs sobre
recerca en càncer a càrrec
de personal de l’Idibell. I mitja
hora més tard, a l’Harmonia, el
Museu de L’H ha convidat el
professor Francesc Burjachs
per parlar del clima, el temps
i els pronòstics a través de la
història. La nit es tancarà a les
22h als jardins de Can Sumarro

ARXIU

L’Hospitalet se
suma a la Nit
Europea de la
Recerca 2019
Observació astronòmica als jardins de Can Sumarro en una imatge d’arxiu

amb una sessió d’observació
astronòmica amb telescopis i
l’ajut d’un expert, Joan Pujol.
Les activitats es tanquen el
dia 28 a la Biblioteca Bellvitge
(12h) amb Oncommun (http://
oncommun.eu), un projecte de
comunitats on line de suport
en càncer, amb explicacions
del doctor Cristian Ochoa de
l’Idibell i l’ICO.
Per anar fent boca, el CC
Sant Josep programa el cicle
Ciència a escena del 17 al 21

de setembre, amb entrada lliure,
amb reserva prèvia a la plataforma www.eventbrite.es i al web
www.ccsantjosep.cat.
Al tancament d’aquesta edició, aquest petit festival emmarcat en el programa Pessics
de Ciència del centre cultural
havia anunciat cinc espectacles: Big Van ciència, històries
científiques per difractar-se de
riure; Benvingudes-ts al cel, un
monòleg de Copèrnic que viatja
en el temps fins a L’Hospitalet;

l’espectacle Des d’Arquimedes
fins a Einstein; l’obra de teatre
Ramon Margalef i l’aventura de
la vida, sobre l’estudiós de la
ciència de l’ecologia, i Missió,
Mart!, una boja aventura amb el
públic com a protagonista.
El programa Pessics de Ciència farà la conferència inaugural el 2 d’octubre (19h) amb
el geògraf especialista en medi
ambient Martí Boada, que parlarà sobre canvi ambiental i el seu
impacte en la societat i el medi. y

