
26a edició de la Setmana de la Ciència 

Del 12 al 21 de novembre s’ha celebrat a Catalunya la 26a 
Setmana de la Ciència. 

 
Durant la Setmana de la Ciència s’han organitzat d’activitats de divulgació científica 
arreu del territori català (jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, 
tallers científics…) adreçats a tots els públics amb els objectius fonamentals d’apropar 
la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els 
més joves. 

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l'Economia Creativa per al 
Desenvolupament Sostenible, de l’Any internacional de les Fruites i Verdures, de l’Any 
Europeu del Ferrocarril i del Centenari de Naixement del Servei Meteorològic de 
Catalunya, enguany la Setmana de la Ciència s’ha centrat en el tema de la 
sostenibilitat. 

Altres temes de rellevància que s’han emmarcat dins l’SC21 són: 

 150 anys del naixement de Josep Maria Fuset i Tubià, biòleg i polític. 

 100 anys del naixement de Teresa Juvé i Acero, escriptora, pedagoga i 
mestra. 

 100 anys del naixement de Joan Triadú i Font, mestre, pedagog, crític 
literari, escriptor, traductor, defensor de la llengua catalana i activista 
cultural. 

 L'any 2021 han coincidit dues fites clau en l'evolució de la microscòpia a la 
nanoescala: el 90è aniversari del primer microscopi electrònic i el 40è 
aniversari del primer microscopi de Sonda Pròxima, el microscopi STM. 
L'STM, juntament amb el microscopi AFM descobert fa tot just 35 anys, 
també van ser els primers a possibilitar la manipulació de la matèria a escala 
atòmica i donar pas a la revolució nanotecnològica. 

La Setmana de la Ciència és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació. 



 

ACTIVITATS 

La Universitat de Girona hi ha participat amb les activitats següents: 

VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 
5 i 6 de novembre de 2021. 
Lloc: Sala de Socis del Club Natació Banyoles. 
Ponents: Reconegudes personalitats (investigadors, entrenadors, esportistes...) tant 
internacionals com de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol. 
Organitza: Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics (Universitat de 
Girona). 
 
Conferència: "Química: Present i futur” 
17 de novembre de 2021. 
Lloc: INS Celrà. 
Ponent: Dr. Miquel Solà, professor del Departament de Química. 
Organitza: INS Celrà. 
 
Cicle: Literatura i ruralisme 
19 de novembre de 2021. 
Lloc: Alfolí de la Sal (L'Escala). 
Ponent: Carlota Gurt, autora de la novel·la "Sola". 
Organitza: Càtedra Víctor Català d'estudis sobre el Modernisme. 
 
Taller “Creació d’un zoòtrop” 
21 de novembre de 2021. 
Lloc: Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat, just davant l’entrada del Museu 
de Matemàtiques (Cornellà de Llobregat). 
Organitza: Unitat de Matemàtiques de la Universitat de Girona - Museu de 
Matemàtiques de Catalunya. 

Exposició: "Del tot al no-res. 10 obres per reflexionar sobre els contextos no binaris"  
21 de novembre de 2021. 
Lloc: Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat, just davant l’entrada del Museu 
de Matemàtiques (Cornellà de Llobregat). 
Obres de l’artista barcelonina Queralt Viladevall. 
Organitza: Unitat de Matemàtiques de la Universitat de Girona - Museu de 
Matemàtiques de Catalunya. 
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