
NIT DE LA RECERCA 2020 

La Nit Europea de la Recerca és un projecte inclòs dins el programa H2020 de la Comissió 
Europea que se celebra simultàniament a més de 300 ciutats europees. L’edició d’enguany 
ha tingut lloc el divendres 24 de setembre. 

L’objectiu principal de la Nit de la Recerca és poder acostar la recerca i els investigadors 
a la societat en general i trencar els estereotips dels investigadors, així com promocionar 
la recerca dins dels més joves per tal de fomentar les vocacions científiques. 

El projecte EuNightCat té com a objectiu acostar la European Researchers’ Night a arreu 
de les comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquest projecte està liderat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira 
i Virgili, la Universitat de Lleida i ISGlobla. El principal objectiu es acostar la recerca que es 
porta a terme als diferents centres de recerca del territori català a la societat.  

Aquesta tradicional festa de la ciència, a Girona, s’ha celebrat al Pati de la Casa de Cultura, 
recuperant el seu format presencial. A partir de tres quarts de cinc de la tarda i fins quarts 
de  nou de la nit, el pati s’ha emplenat de tallers proposats per investigadors i 
investigadores de la UdG de diferents àmbits de coneixement.  

https://lanit2018.wordpress.com/


A més d’aquestes experiències divulgatives, el programa s’ha completat amb els 
experiments espectaculars del presentador del programa del Súper 3 “Dinàmiks”, Dani 
Jiménez, que ha actuat com a mestre de cerimònies de la festa. També ha comptat amb 
la presència dels experiments del Dr. Josep Duran i Aythami Soto, integrants del projecte 
“Reacciona i Explota”. 

L'organització de la Nit de la Recerca a Girona és a càrrec de la Càtedra de Cultura 
Científica i Comunicació Digital de la UdG (C4D) amb la col·laboració del Consell Social 
de la mateixa universitat, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la ciutat.  

 

 



TALLERS 

S’han organitzat els 12 tallers següents: 

Contenim multituds 
Al "Contenim Multituds" apropem la microbiologia als més petits, i no tant 
petits! Ensenyem i demostrem que no estem completament sols, sinó que 
sempre viatgem acompanyats de milers i milers de microorganismes que es 
troben en els nostres cossos: a les mans, al nas, la boca, etc. I no només això, 
sinó també tots aquells que es troben en el nostre entorn més quotidià, en el 
menjar en forma de floritura o en tots aquells objectes que usem cada dia com 
els mòbils o els ordinadors. 
 
Prof. Elisabet Perona Vico 
 

Taller d'impremta 
Confecció de punts de llibre personalitzats amb l'ajut dels caràcters tipogràfics 
del taller d'impremta de la UdG.  
Recital de poesia i música a càrrec d'estudiants del grau en Llengua i Literatura 
Catalanes. 
 
Dr. Xavier Renedo Puig 

 

L’odissea de l’espermatozoide: la conquesta de l’oòcit (o com 
1+1=30.000.000.000.000) 
Utilitzem espermatozoides i oòcits de porc per mostrar el procediment pel qual 
aquestes cèl·lules interaccionen entre elles i es produeix la fecundació. 
Expliquem el procés i mostrem les següents fases del desenvolupament 
embrionari amb mostres i imatges provinents de la recerca que es duu a terme 
a TechnoSperm. Pels més petits expliquem la fecundació i la implantació amb 
un joc. 
 
Dr. Marc Yeste Oliveras 
 
 

GRIONA 
Griona és joc de memòria i rapidesa d’imatges de Girona. En un teclat interactiu 
de 40 botons es projecta una imatge de Girona remarcada. S’ha de recordar 
quins són els botons que no tenen la fotografia de Girona, que són de color. Si 



es recorden els botons i es cliquen en un temps determinat et proposa una altra 
fotografia, fins a completar el cicle de quatre fotografies. En cas d’equivocació et 
fa fora del joc. El temps decrementa o incrementa en funció de la velocitat que 
és resolt l’exercici memorístic. 
 
Prof. Miquel Rustullet Reñé 
 

Taller de depuració d'aigües 

A través d'una reproducció a escala petita consistent en una bomba d'aigua, un 
reactor i un decantador, s'explica el tractament secundari (biòlogic) d'una 
depuradora d'aigües residuals. Els alumnes poden veure observar els 
micoroganismes que intervenen en el procés a través d'un microscopi. 
Dra. Teresa Bosch 
 

La Màgia de la Ciència, la ciència de la màgia! 
En aquest taller es portaran a terme petites activitats per mostrar a la societat la 
Màgia de la Ciència! Aquesta ciència pot ser un conjunt de conceptes 
complexes com la mateixa quàntica, que té a veure-hi el un gat (de 
Schrödinger), com ho podem fer perquè tot plegat s'entengui millor? O com a 
mínim en capti l'atenció. 
 
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) 
Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) 
 

Com són les plantes per dins? 
Amb aquest taller es pretén apropar a la societat, i més en concret als joves, al 
fascinant món de l'anatomia vegetal, el qual va ser l'origen del descobriment de 
la cèl·lula per Robert Hooke l'any 1665. Amb aquesta finalitat portarem diferents 
mostres representatives de l'anatomia de les plantes, per visualitzar les diferents 
formes cel.lulars i l'organització que adopten i com això determina la funció dels 
diferents òrgans. Aprofitant l'expertesa del Laboratori del Suro es parlarà d'un 
tipus cel·lular en concret, com són les cèl·lules del suro i com podem treure'ls-hi 
profit. 
 
Dra. Sandra Fernández Piñán 
Prof. Iker Armendariz Santamaria 
 



Model de gronxador 
Es tracta d'un gronxador que s'impulsa automàticament gràcies a un sensor 
d'acceleració que duu incorporada la massa que es gronxa tot basculant 
endavant i endarrere, com ho faria una persona. Respon a un problema de física 
recreativa interessant. A part de la construcció en si, posarem en qüestió la 
"intuïció" que els joves tenen sobre el mecanisme pel qual es va guanyant 
alçada. 
 
Dr. Pere Roura Grabulosa 
 

La matèria a microescala. Petits grans experiments. 
Els joves que hi vulguin participar, descobriran propietats i característiques de la 
matèria que ens envolta mitjançant experiments realitzats a microescala. 
 
Dr. Josep Duran Carpintero 
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) 
 

Coneix l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta 
(IDIBGI) 
En aquest taller es podrà conèixer de primera mà la tasca que desenvolupa 
l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI). 
 
Dr. Ferran Pedró 
 

Catàlisi 
En aquest taller es realitzarà una petita demostració d'una reacció catalitzada, i 
s'explicarà al públic la importància de les reaccions catalítiques en el dia a dia i 
la rellevància que suposa millorar els catalitzadors per al benefici de la societat. 
 
Dr. Hugo Valdés 
Grup de Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT) 
 

Experimentem amb Lletres 
Recital de poesia i música a càrrec d'estudiants del Grau en Llengua i Literatura 
Catalanes. 
 



 

 

ALTRES 

A més dels tallers de la Nit de la Recerca a la Casa de Cultura es van organitzar 
altres activitats: 

- 4 xerrades inaugurals del cicle “Un dia en la Recerca a la UdG”, dues el 
dia 23 i dues el dia 24 al matí. 

- Participació al Festival de Cultura Científica “Un Toc de Ciència”, 
organitzat per la Nieves Lorenzo en col·laboració amb la Associació 
Catalana de Comunicació Científica i la Càtedra de Cultura Científica i 
Comunicació Digital de la UdG i que va tenir lloc el dissabte 25 de 
setembre a la tarda a Olot. 

 

https://www.elgarrotxi.cat/el-toc-de-ciencia-festival-de-cultura-cientifica-de-la-garrotxa/
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