
CIÈNCIA
al CARRER
26 de Maig de 14h a 20h

LLEIDA 2018 - Av. Blondel

DISSENY: MARC SOROLLA SANCHEZ
ALUMNE ESCOLA D’ART MUNICIPAL LEANDRE CRISTÒFOL (LLEIDA)



PARTICIPANTS

CENTRES EDUCATIUS:

Ágora Int. School Andorra
Aula Dr. Antoni Cambrodi
Col Arabell
Col El Carme (LLeida)
Col Episcopal 
Col FEDAC-Lleida
Col Jesuites Lleida C. Claver
Col Maristes Montserrat
Col Mater Salvatoris
Col Sagrada Família
Col Santa Anna
Esc Alba
Esc Comtes de Torregrossa
Esc d’Almenar
Esc Frederic Godàs
Esc Joan Maragall
Esc La Noguera
Esc Pardinyes 
Esc Pinyana de Lleida
Esc Sant Josep de Calassanç
Esc Teresa Bergadà
Esc Timorell
Esc Vedruna Girona
Facultat d’Educació,P i TS. UdL
Ins Canigó
Ins Caparrella
Ins d’Alpicat
Ins de l’Arboç 1
Ins de l’Arboç 2
Ins  Esc Torre Queralt
Ins Guindàvols
Ins  Joan Oró
Ins  Joan Solà
Ins Josep Lladonosa
Ins La Mitjana
Ins Manuel de Montsuar
Ins Maria Rúbies
Ins Ronda
Ins Samuel Gili i Gaya
Ins Seròs

DIVULGADORS

Anicet Cosialls
Antonio Serrano 
Antxon Anta 
Ariadna Peña
Carles Fuentes 
Carlos Moreno 
César Sancho  
Florenci Pla A

Ciència al Carrer és una fira de ciència divulgativa que té lloc la 
tarda del darrer dissabte de maig en el centre històric de Lleida. 
Enguany 80 expositors entre els que figuren centre educatius, 
divulgadors de reconeguda referència, Universitats, i empreses, 
mostraran al públic de Lleida tota mena d’experiments que tenen 
les explicacions científiques com a fonament. 
Veniu a descobrir que determinats fenòmens sorprenents als ulls 
amaguen explicacions raonables.

Jordi Clariana 
José Antonio 
Laureà Huguet
Lluís Nadal 
Lorenzo Ramírez 
Manuel Fernandez Tapia
Marc Boada 
Nahuel Statuto
Natalia de Lucas
Tavi Casellas 
Xavier Benlliure (Observatori As-
tronòmic del Maria Rúbies)
Xavier Martí 

ENTITATS/EMPRESES:

ABACUS SCCL
Academia d’Escacs Josep Oms
Agustín Mestre
Ajuntament d’Almatret. Almia 
educativa
Codelearn_Computational thin-
king
Col·legi Oficial de Doctors i Llicen-
ciats
EduCaixa : Petit Univers (12h)
EduCaixa : Un carro ple d’expe-
riments
Engijoc _Jocs d’Enginys SL
UdL.Facultat d’Educació, Psicolo-
gia i Treball Social
ICFO : The graphene corner
Intech- impresores 3D
Mosquito Alert
Museu de l’Aigua de Lleida
Quadrívium
STEM.CAT
UdL_- Escola Tècnica Supeior 
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) 
UdL Institut de Recerca Biomè-
dica (IRB)
UdL_- Servi d’Informació i Aten-
ció Universitària (SIAU)
UdL_Escola Poltitècnica Superior 
(EPS) 
Universitat d’Andorra
Xatrac

PROGRAMA
 Dimecres, dijous i divendres, 16,17 i 18 Lloc: Auditori del cen-

tre de cultures transfronterer de la UdL

Fem Ciència a l’escola. V Congrés Anna Gené
Vegeu el programa

El Congrés té l’objectiu d’afavorir i difondre el treball científic 
dels escolars d’educació infantil i primària. Les ponències 
presentaran treballs d’indagació científica escolar en dife-
rents àmbits de les ciències experimentals. En el Congrés 
els veritables protagonistes són els nens i nenes, atès que 
són ells i elles els ponents encarregats de compartir les 
seves vivències i aprenentatges amb tot el públic assis-
tent.

DISSABTE 26 DE MAIG

  A LES 10:30 h

Lloc: Aula Magna de l’IEI Presentació del pla STEM.CAT

Pla d’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, 
en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment 
en l’interès per aquests estudis en el jovent, especialment 
entre les noies.
  
   A les 12:00 h 

Lloc: CaixaForum Lleida 
Com arribar-hi?

Petit Univers: És un concert pedagògic en què s’explica la 
història de l’univers a través d’una narració dinamitzada i 
combinada amb acompanyament musical en directe. Les 
imatges que es van projectant al llarg del concert posen 
en relleu i exemplifiquen el que s’està explicant. Activitat 
recomanada per infants a partir de 6 anys. 

  A les 12:30 h 

Lloc: Entrada del dipòsit de l’aigua 
Com arribar-hi?

Visita guiada al dipòsit de l’aigua: El Dipòsit del Pla de l’Ai-
gua és el primer dipòsit d’aigües de la ciutat de Lleida, 
construït a finals del segle XVIII per garantir el subministra-
ment d’aigua potable a la població. S’omplia de l’aigua pro-
vinent del canal de Pinyana, que es distribuïa a la població 
mitjançant sis fonts monumentals, algunes de les quals 
encara es mantenen al centre històric de la ciutat. Veniu 
a conèixer la ciència que hi ha darrere aquesta obra d’en-
ginyeria per abastir d’aigua la nostra ciutat. Visita gratuïta. 

  De 16 a 20 h 

Lloc: Centre històric de Lleida. 
Com arribar-hi? 

Voltants de l’edifici gòtic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Carrer Major, Carrer Vila de Foix, Carrer Blondel i Pati de 
les Comèdies.

La Fira: Mostra de tota mena d’experiments científics 
per part de 39 centres educatius, 18 divulgadors de cièn-
cia i 22 institucions i empreses.(consulteu participants).

Trobareu centenars d’experiments de tota mena, de 
física, química, biologia, geologia, tecnologia, robòtica, 
lògica matemàtica, plantejaments que fan pensar i re-
flexionar el perquè dels fenòmens que observem a la 
natura. A la fira hi són divulgadors de ciència de Lleida 
i d’altres llocs com Girona, Barcelona, San Sebastian, 
Màlaga, Madrid, València, Navarra, Andorra… però els ve-
ritables protagonistes són els centenars (més de mil) 
inscrits a participar activament de la fira. L’intercanvi 
entre les explicacions del jovent, que assisteix encurio-
sit a les mostres d’altres companys és el veritable valor 
de Ciència al Carrer.

A l’interior de l’edifici de l’IEI trobareu una cúpula amb 
projecció de 360.

Davant de CaixaForum Lleida, “Un carro ple d’experi-
ments”. Si t’agrada resoldre reptes i enigmes i ets dels 
que s’emocionen buscant l’explicació científica de dife-
rents fenòmens, t’esperem perquè ens acompanyis en 
aquesta activitat, que es desenvolupa al voltant d’un 
carro ple d’experiments científics d’allò més sorpre-
nents. 

Els cinc reptes de Ciència al Carrer : Gimcana científica 
per la fira

La Gimcana consisteix en un recorregut per diferents 
parades de la fira. Cada participant disposarà d’una tar-
geta amb cinc números aleatoris, corresponents a cinc 
parades. El joc consisteix en assistir a les explicacions 
d’un experiment de ciència d’aquestes cinc parades i 
respondre a una qüestió plantejada pel divulgador en 
relació a l’explicació del fenomen. Si s’encerta el divul-
gador posarà un gomet sobre el número de la targeta. 
Quan tots cinc números estiguin tapats pels cinc res-
pectius gomets, a la taula de l’organització  (davant de 
la porta de l’IEI que dóna al carrer Blondel ) es donarà un 
petit obsequi científic en record de la fira.

https://sites.google.com/site/congresannagene/5e-congres/programa-5e-congres
https://www.google.es/maps/place/CaixaForum%2BLLeida/%4041.612735%2C0.624417%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0xacb2e47fe0ac8b28%3Fsa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiTvYTw5IrbAhUkYpoKHT9VAoUQ_BIIoQEwCg
https://www.google.es/maps/place/Dip%25C3%25B2sit%2Bdel%2BPla%2Bde%2Bl%E2%80%99Aigua/%4041.616086%2C0.62201%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0x1f419ae259c572be%3Fsa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiYoND04YrbAhVEyqQKHQzgBfkQ_BIImAEwDg
https://www.google.es/maps/place/Institut%2Bd%E2%80%99Estudis%2BIlerdencs/%4041.612698%2C0.62356%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0xa885d172e6fb4887%3Fsa%3DX%26ved%3D0ahUKEwifkITU44rbAhUDYZoKHeLqCIIQ_BIIngEwCg

