
01

Rambla Prim 10 i 11 de juny de 2023
Amb el suport de:
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L’any 2023 celebrarem un any més la Festa de la Ciència, 
esdeveniment de divulgació científica organitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona amb la participació indispensable 
del sector científic (centres de recerca, universitats, empreses 
de divulgació, companyies artístiques,...) amb  l’objectiu de 
compartir amb la ciutadania el coneixement científic, entès 
des d’una perspectiva àmplia (ciències experimentals i 
tecnològiques, així com ciències socials i humanístiques).
Des de l’any 2022 l’Ajuntament aposta per una Festa 
descentralitzada per apropar-la a la ciutadania dels diferents 
territoris de la ciutat. 
La setzena edició es durà a terme els dies 10 i 11 de juny, a la 
Rambla Prim de Barcelona.

LA SETZENA EDICIÓ DE LA FESTA DE LA CIÈNCIA
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Efemèrides de l’any 2023:
• El Centenari de la visita d’Einstein a Barcelona
• El Centenari del naixement del bioquímic català Joan Oró
• L’Any Internacional del Mill
• Continuarem celebrant el decenni de les ciències 

oceàniques per al desenvolupament sostenible (2021-2030)

Són també benvingudes altres temàtiques amb relació a la ciència: 
canvi climàtic, robòtica i intel·ligència artificial, el món dels 
números i les dades, l’astronomia i l’exploració de l’espai, 
l’arqueologia, la medicina i la salut, la nanotecnologia, el món 
maker, etc
També ens agradaria abordar altres aspectes transversals com 
pot ser la il·lustració científica o el còmic científic, les dones i la 
ciència, o la interrelació entre l’art i la ciència.

TEMES DE LA FESTA



04

ELS ESPAIS DE LA FESTA

L’any 2023 la Festa de la Ciència tindrà lloc al Districte de Sant Martí, al barri del Besòs i el Maresme, i en concret, a la part final de la 
Rambla Prim, espai on es podran desplegar les infraestructures necessàries per presentar totes les activitats que es programaran. 
Es tracta d’un espai on s’hi troben persones de procedències geogràfiques, socials i culturals diverses. 
Les activitats s’organitzaran en l’espai per afinitat temàtica i, com és habitual, comptarem amb activitats per a nens i nenes i també per 
a joves i adults. Així mateix, tindrem:

 • Espai de Microxerrades i Debats   

A la Festa del 2023 no tindrem dos espais separats per 
microxerrades i debats sinó que aquests dos formats tindran 
lloc al mateix escenari. Serà un espai dedicat a joves i adults, on 
persones investigadores de casa nostra i de diverses disciplines 
ens explicaran o debatran sobre els darrers avenços i les 
innovacions capdavanteres del seu camp d’estudi

 • L’Espai de Lectura   

On es podran consultar llibres, i també tindran lloc algunes 
activitats com ara els conta-contes

 • Espai de Jocs o Ludoteca  

Amb jocs per a totes les edats

 • Espai per a Espectacles   

Disposarem, com sempre, un espai on tindran lloc activitats 
escèniques com ara shows científics, teatre, dansa, circ o qualsevol 
altra presentació on l’art i la ciència es donin la mà

 • L’Espai 0-6   

Espai amb activitats per a nens i nenes fins als 6 anys. Els més petits 
poden explorar, experimentar i despertar la seva curiositat
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La Festa tindrà lloc els dies 10 i 11 de juny

Dissabte 10 de juny, d’11 h a 21 h

Diumenge, 11 de juny, d’11 h a 20 h

DATES I HORARI 

*  En la franja horària de 14.30 h a 16 h només es programaran activitats 
escèniques i activitats per als nens i nenes més petits i les activitats 
d’adults com ara les microxerrades i debats, començaran de nou a les 16 h
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Totes les activitats seran presencials i, a priori, no es faran inscripcions prèvies.
Els formats habituals són els que s’esmenten tot seguit, però també estem oberts a altres formats híbrids o innovadors: 

TIPUS D’ACTIVITATS

Tallers i Demostracions
Activitats experimentals i interactives, amb la participació 
individual o col·lectiva dels assistents. Poden adreçar-se a 
nens i nenes, joves i també adults
• Durada òptima: 40-45 minuts  
• Es poden fer fins a dos passis seguits
• Depenent de l’activitat els espais es poden condicionar amb 

diverses taules petites, o bé un taulell gran central i algun 
mobiliari de suport. Es desaconsellen els elements de paret 
fixos

Espectacles
Propostes com ara contacontes, teatre, dansa, música, 
humor, màgia, shows, experiments col·lectius, etc. també 
tenen cabuda al Festival

Microxerrades i Debats
Adreçades al públic jove o adult, majors de 16 anys, per saber més 
de la mà d’investigadors i investigadores de diferents camps de 
les ciències i la tecnologia. Enguany tindran lloc sobre escenari 
tant microxerrades com debats 
• En el cas de microxerrades, tenen una durada de 20 minuts 

de presentació i 5 minuts per preguntes del públic i, en el cas 
dels debats, tenen una durada de 30-40 minuts i 5 minuts per 
preguntes del públic

• L’espai disposarà de suport de pantalla per a les presentacions
• Hi haurà un conductor/a per a la presentació de cada ponent i 

la gestió de la participació del públic
• Se centraran en projectes i línies de recerca en curs o temes 

d’actualitat relacionats amb la ciència, de la mà d’experts en la 
temàtica en qüestió
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TIPUS D’ACTIVITATS

Itineraris
Diverses rutes d’una durada màxima d’una hora ens convidaran 
a recórrer la Rambla Prim i/o els voltants, tot explorant diversos 
aspectes com la seva flora, fauna, sons, etc. Seran benvingudes 
les propostes d’itineraris que abordin aquestes temàtiques de 
manera interactiva i participativa

Espais singulars i Instal·lacions
En alguns casos, per l’excepcionalitat de la proposta, es disposen 
espais permanents on el públic va passant per experimentar 
i conèixer més sobre ciència. Aquesta permanència pot ser 
d’entre un dia (matí o tarda) o de tot el cap de setmana

*  Enguany incorporarem una novetat quant a activitats procedents 
de centres de recerca i universitats: en cas que rebem propostes 
d’activitats noves i singulars sobre temes d’actualitat en farem una 
selecció d’aquelles que resultin més innovadores i podrem assumir 
una remuneració per dur-les a terme



Esperem les vostres propostes!
barcelona.cat/festadelaciencia

festaciencia@bcn.cat

http://barcelona.cat/festadelaciencia
mailto:festaciencia%40bcn.cat?subject=

