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DISSABTE 1 D’OCTUBRE DE 2011 

Estarem amb tu tot el dia
10.00 h a 18.00 h
TALLERS I  EXPERIMENTS
Amb senzills experiments et divertiràs fent ciència!
Aprèn com funciona l’herència genètica. Fabrica ADN amb “xuxes”. 
Observa pel microscopi. Juga amb la llet màgica. Enduu-te a casa 
el teu propi ADN...

VISITES GUIADES ALS LABORATORIS
Coneixes per dins l’edifici del PRBB?
Segueix-nos a través dels passadissos i laboratoris, de la mà dels 
investigadors del PRBB que et mostraran i t’explicaran quina és la 
seva feina. Cal inscriure’s el mateix dia 1. Els grups s’organitzaran 
per ordre d’arribada.

RACÓ DEL LECTOR
Ciència per a llegir.
Gaudeix d’un espai de lectura amb llibres de ciència per a totes les 
edats, cedits per la Biblioteca Sagrada Família.

VIDEO ROOM
La zona Chill Out de la ciència!
Relaxa’t i gaudeix de documentals per a totes les edats, triats pels 
joves científics del PRBB.

10.30 h a 12.30 h - 15.00 h a 17.00 h
L’ÀGORA DE LA CIÈNCIA
La plaça més científica de Barcelona
Descobreix la ciència de la mà d’il·lustres investigadors i juga 
a descobrir els carrers amb més “química” de Barcelona. 
Activitat realitzada per Tròpic de Capricorni.

12.30 h i 18.30 h
ESPECTACLE QUIM I KA  
Fum, colors i química en estat pur.
En Dani Jiménez ofereix un espectacle sorprenent on els 
experiments químics són els protagonistes.  

13.30 h
I I I  PREMI EL·LIPSE DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
El tema d’enguany ha estat la biologia de la memòria.  
Lliurament de premis d’aquesta tercera edició.

11.00 h i 16.00 h
LA QUÍMICA DEL TEATRE
Representació del grup de teatre PeRaBaBaus.

17.00 h
CAFÈ CIENTÍFIC
Per què envellim? Una visió radical
Què són els radicals, com es formen, per què estan al nostre cos 
i a les nostres cèl·lules i com les afecta. Mirarem de distingir entre 
envelliment cel·lular i envelliment corporal i relacionar-ho amb el que 
veiem quan ens mirem al mirall.

DURANT TOT EL DIA HI HAURÀ SERVEI DE BAR.

Amb el suport 
i la col·laboració de: 

A iniciativa de:


