A la Setmana de la Ciència es farà una observació
del firmament el 26 de novembre a les 19.30 h

Del 23 al 29 de novembre, la ciència serà la protagonista

Experimentem la ciència
Xerrades, activitats col·lectives, exposicions, concursos...
són algunes de les propostes de la Setmana de la Ciència de Sant Joan Despí

L

a ciència envolta el nostre dia a dia. No obstant això, moltes vegades, sembla
que quan en parlem el nostre pensament l’associa a teories i càlculs impossibles.
Res millor que experimentar-la per adonar-nos que som ciència. Amb la idea de
despertar la curiositat, aprendre i viure-la més, l’Ajuntament, amb la col·laboració dels
centres educatius i la implicació, molt destacada, del físic santjoanenc Hèctor Garcia
(en l’actualitat treballa al CERN –organització europea per a la investigació nuclear–)
va constituir una comissió científica que serà l’encarregada d’organitzar la Setmana de
la Ciència a Sant Joan Despí, que se celebrarà del 23 al 29 de novembre.
Activitats obertes a la ciutadania
Si bé una gran part de les activitats es faran als centres educatius, també es faran activitats on podran participar els ciutadans. Una d’aquestes serà l’elaboració d’un mapa sònic de la ciutat. El dia 24, a les 12 h, s’ha convidat a les escoles a fer medicions a l’entorn
dels centres educatius. Una iniciativa en què també podrà participar la ciutadania: us
podeu descarregar l’aplicació Noisewatch, fer la medició i enviar-la a mediambient@
sjdespi.net. Molt important, cal que afegiu l’hora i el lloc des del qual heu fet la medició. D’altra banda, es farà una observació del firmament a través de telescopis que
s’instal·laran a la zona dels instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia. Serà el dia 26 de novembre a les 19.30 h. Esperem que el temps ens acompanyi i
puguem fer un bona observació. El dia 27 de novembre (20 h, teatre Mercè Rodoreda)
ens introduirem a la ciència amb els divertits monòlegs de The Big Van Theory (La
teoria del furgoneton), una manera distesa de conéixer els avanços de diferents àmbits
de la ciència amb humor. Per últim, el 29 de novembre la Jugatecambiental del parc de
la Fontsanta es dedicarà a activitats i tallers d’experimentació al voltant de la ciència.
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Estudiants d’El Brot, al Jardí de les Papallones del
parc de la Fontsanta, durant una identificació de
plantes aromàtiques

