
Per a més informació sobre el
Cicle de Conferències, podeu
consultar la pàgina web:

www.acup.cat

Hi trobareu:
· Informació dels continguts de cada una de les conferències
· Entrevistes amb els investigadors i documents d’interès
· Informació de les universitats i centres de recerca dels investigadors
· I més

El Comissionat per a Universitats
i Recerca considera prioritària la
divulgació de la tasca científica per tal
de fer arribar a la societat els avenços
més destacats dels diferents àmbits del
coneixement. En aquest sentit,
el Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació assenyala com un dels grans
reptes per als propers anys aconseguir
que la societat catalana s’imbueixi de
ciència, tecnologia i innovació i constata
la necessitat de configurar una
estratègia conjunta a llarg termini
amb aquesta finalitat. Aquest cicle de
conferències és una important mostra
del compromís dels agents de la
recerca i de la innovació d’incorporar la
difusió de la ciència, la tecnologia
i la innovació com una de les seves
activitats principals. Per aquest motiu,
donem suport a aquesta iniciativa
de l’ACUP i la Fundació “La Caixa”.

Joan Majó
Comissionat per a Universitats
i Recerca, Generalitat de Catalunya

La Fundació ”la Caixa” i les vuit
universitats públiques catalanes han
signat un acord per divulgar la recerca
científica, de manera viva i directa,
mitjançant el seu museu de la ciència
CosmoCaixa Barcelona i els seus
Centres Socials i Culturals a Lleida,
Girona i Tarragona.
Es tracta d’un cicle de conferències
permanent el contingut del qual
recorrerà els projectes de recerca
en curs sota el guiatge dels seus
protagonistes mateixos. La idea és
apropar la ciència més transcendent
i creativa a la societat més pròxima,
aquella en la qual “s’està fent” aquesta
ciència cada dia.

Enric Banda
Director de l’Àrea de Ciència,
Recerca i Medi Ambient
de Fundació “la Caixa”

Divulgar la recerca científica que fan
el professorat i el personal investigador
de les universitats catalanes, comunicar
els avenços tecnològics i la cultura en
general. Aquest és el propòsit del Cicle
de Conferències “Ciència i Ciutadania”
que organitzem, conjuntament, les vuit
universitats públiques de Catalunya
i la Fundació ”la Caixa”, amb el suport
del Comissionat per a Universitats i
Recerca. En els darrers vint anys la
recerca científica ha fet un salt
espectacular en el nostre país. Hem
passat de ser un país amb una baixa
activitat científica a comptar, a dia d’avui,
amb un gran nombre de professors,
investigadors, grups i centres que fan
recerca de primer nivell en el panorama
internacional i en multitud de branques
del saber. El Cicle de Conferències
“Ciència i Ciutadania” pretén, així, donar
a conèixer al gran públic no especialitzat
els resultats, els projectes i els avenços
dels professors i investigadors de les
universitats i els centres de recerca
de Catalunya.

Imma Tubella
Presidenta de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques Cicle de divulgació

científica a l’abast
de tothom

Programa 2010



CaixaForum Tarragona
Dijous, 21 d’octubre, 19:00 hores

Evolució i Disseny
Eudald Carbonell (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social)

Dimarts, 16 de novembre, 19:00 hores

De King Kong a Star Wars: física i cinema
Manuel Moreno (Departament de Física i Enginyeria
Nuclear, UPC)

CaixaForum Lleida
Dijous, 28 d’octubre, 19:00 hores

El big bang: el llibre del Gènesi reexplicat
Josep Antoni Grífols (Departament de Física del King’s
College of London)

Dijous, 18 de novembre, 19:00 hores

Evolució i disseny
Eudald Carbonell (Institut Català de Paleoecologia Humana
i Evolució Social)

CosmoCaixa Barcelona Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona · CaixaForum Lleida Blondel, 3. 25002 Lleida · CaixaForum Tarragona Cristòfor Colom, 2. 43001 Tarragona · Fundació “la Caixa” Girona Sèquia, 5. 17001 Girona
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) · www.acup.cat · Tel. 93 581 70 99

CosmoCaixa Barcelona
Dijous, 6 de maig, 19:00 hores

Evolució i disseny
Eudald Carbonell (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social)

Dimecres, 16 de juny, 19:00 hores

La política és cosa dels polítics?
Governança i desafecció democràtica
en temps de crisi. Una mirada
des de la ciència política
Joan Subirats (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)

Dimecres, 27 d’octubre, 19:00 hores

El big bang: el llibre del Gènesi reexplicat
Josep Antoni Grífols (Departament de Física del King’s
College of London)

Dijous, 25 de novembre, 19:00 hores

El Govern d’Internet
Miquel Oliver (Network Technologies and Strategies, UPF)

Dimarts, 14 de desembre, 19:00 hores

Cèl·lules mare i trasplantament hemopoètic
Enric Carreras (Fundació Josep Carreras contra
la Leucèmia, UB)

Fundació “la Caixa” Girona
Dijous, 13 de maig, 19:00 hores

La política és cosa dels polítics?
Governança i desafecció democràtica
en temps de crisi. Una mirada
des de la ciència política
Joan Subirats (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)

Dijous, 11 de novembre, 19:00 hores

El cas dels ratolins xoco addictes
Mara Dierssen (Centre de Regulació Genòmica)
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