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Presentació
En les sessions que conformen el cicle “Àtoms de ciència” volem apropar-nos a
les diferents disciplines científiques en petites porcions i des d’un punt de vista
molt pràctic i amè. Àtom a àtom el nostre cicle intenta anar aportant mirades
diverses a diferents camps del coneixement científic tot conjugant tres
característiques que ens semblen rellevants:




Una presentació decididament didàctica, propera i amable.
Un cos de coneixement científic sòlid.
Un plantejament que incorpori aspectes experimentals que tenen un
potent efecte motivador.

Voldríem que aquestes mirades contribuïssin a trencar els estereotips que
envolten la percepció social d’algunes matèries científiques que,
tradicionalment, han tingut fama d’avorrides o complicades. Ens proposem anar
apropant-nos a les seves idees clau des de nous enfocaments, sota el guiatge
d’un equip de ponents amb un alt nivell d’expertesa i amb una clara vocació
comunicativa. Per a nosaltres és un luxe comptar amb tots ells!
En aquesta quarta edició del cicle tenim el goig d’incorporar tres ponents molt
destacats en les seves especialitats: en Jordi Sargatal, en Jordi Serrallonga i
l’Eulàlia Tramuns que, respectivament, ens aportaran perspectives entorn a la
conservació de la natura, l’evolució humana i la geometria de la papiroflèxia.
Així mateix, conduïts per ponents que ja ens varen acompanyar el curs passat,
(Anton Aubanell, Josep Duran, Manuel Moreno i Luís Carlos Pardo) dedicarem
una sessió als diagrames estadístics que, més enllà de ser un llenguatge
indispensable per entendre el món, s’han convertit en un art, visitarem el
terreny de la química preguntant-nos el que no sabia Mendéleiev, continuarem
fent ciència des de la ciència ficció i, entorn a l’aigua, farem una incursió en el
territori de frontera entre la ciència i la pseudociència. Com sempre, per no
perdre un dels trets característics d’Arqueonet, ens agradarà anar desgranant
elements d’història de la ciència.
Us convidem doncs a un nou viatge pel coneixement científic de la mà de grans
coneixedors i divulgadors gaudint-ne de manera directa i propera, pas a pas,
àtom a àtom.
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Organització
Sense cap ànim d’impartir una gran quantitat de coneixements reglats i
ordenats, el cicle té com a únic objectiu el fet de gaudir de diferents àmbits del
coneixement científic de forma pràctica i amena, conjugant la solidesa dels
continguts amb un enfocament dinàmic i entenedor.
El cicle consta de 7 sessions impartides per reconeguts experts en cada
especialitat. És totalment modular i es pot cursar tot sencer o bé per sessions
soltes.

Professorat
Anton Aubanell (professor i Coordinador del curs)
Llicenciat en Matemàtiques i especialista en Didàctica de les Matemàtiques.
Durant molts anys professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi
de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i, fins fa poc,
membre del CESIRE CREAMAT (Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya).
Jordi Serrallonga
Naturalista, arqueòleg, explorador, escriptor i professor universitari de la UOC i
de la UAB. A més, és assessor del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i
col·laborador científic a diverses institucions. Alterna l’aula universitària amb el
treball de camp que l’ha portat a moure’s entre fòssils, animals i ètnies de
selves, sabanes, oceans, deserts o muntanyes d’Àfrica, Amèrica, Oceania i Àsia.
Ha rebut el Premi d’Investigació de la Sociedad Geográfica Española. També es
dedica habitualment a la divulgació. Aquesta faceta, de fet, l’ha dut a ser
comissari de diferents exposicions, impartir nombroses conferències i escriure
llibres destinats al gran públic. Entre aquests cal destacar Los Guardianes del
Lago (2001), Regreso a Galápagos (2010), África en 10 Palabras (2011), Dioses
con pies de Barro (2020) i Mite, Vida i Extinció. Animals Invisibles (2021). A
més a més, és autor, assessor i guia d’expedicions.
Jordi Sargatal
Nascut a Figueres l’any 1957. Naturalista dedicat sobretot a les aus com a grup
zoològic, i a les zones humides com a ecosistema. Del 1984 al 1998 va ser
Director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Del 1998 al 2009
Director de la Fundació Territori i Paisatge, dins l’Obra Social de Caixa
Catalunya. Actualment és Director General del Grup Mascort, dedicat al turisme
sostenible i a la gestió de Patrimoni Natural i Cultural. També ha estat fundador
de Lynx Edicions, i coeditor del Handbook of theBirds of theWorld, una
enciclopèdia de 17 volums que tracta i il·lustra les gairebé 11.000 espècies
d’ocells que hi ha al món. És autor de nombrosos llibres i articles científics i
membre de diverses institucions i entitats relacionades amb la Història Natural,
la Biodiversitat i el Medi Ambient.
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Manuel Moreno
Manuel Moreno Lupiáñez (La Seu d’Urgell, 1960) és professor titular del
departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. És doctor
(menció de Doctor europeu) en ciències físiques (especialitat Astronomia) per la
Universitat de Barcelona. Ha participat en la missió del satèl·lit HIPPARCOS. Es
troba integrat en el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes
d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI). Ha col·laborat amb
els medis: El País (Ciberp@is)(8 anys); La Sexta 3 (¿Ciencia o ficción?)(1
temporada) i ComRàdio (Extraradi)(4 temporades), entre d'altres. El darrer
llibre que ha publicat és "La ciencia de la cienciaficción. Cuando Hawking
jugaba al póker en el Enterprise" (2019).
Josep Duran
Professor al Departament de Química de la Universitat de Girona i investigador
en Química Inorgànica.
Luís Carlos Pardo
És investigador del Grup de Caracterització de Materials de la UPC. Després
d’estudiar física a la UB va fer el doctorat a la UPC i un parell de post-docs a
Alemanya, un d’ells a la font de neutrons FRMII a Munich. Amb més de cent
articles científics a la seva esquena ha tractat diversos aspectes dels materials
desordenats. La seva altra passió és apropar la ciència als més joves. Ha
impulsat el projecte FISIDABO per fer experiments de física al parc d’atraccions
del TIBIDABO, i VISIONS per tal d’apropar les STEAM als estudiants d’una
forma diferent.
Eulàlia Tramuns
Els seus àmbits d’activitat més importants consisteixen a dissenyar recursos
didàctics de matemàtiques, molts d'ells basats en l'origami (papiroflèxia) i a
divulgar la relació entre aquestes dues disciplines mostrant els beneficis que
aporten l'una a l'altra, tant per a la recerca dins l'àmbit tecnològic com en
l'artístic i en l'educació.

Calendari i horari
Els dies de les activitats són el darrer dimecres de cada mes del curs (excepte
el mes de desembre de 2021) de 19:30 a 21:00.
Així, les sessions són les següents:
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Activitats
La seducció de la Natura:
conflictes i oportunitats
L'Arbre Viu de l'Evolució Humana

Professorat

Calendari

Jordi Sargatal

Dimecres 27 d'octubre
de 2021

Jordi Serrallonga

Dimecres 24 de
novembre de 2021

Diagrames estadístics. L’art de
visualitzar dades

Anton Aubanell

Dimecres 26 de gener
de 2022

Astronomia-ficció 2: de Méliès a
StarTrek

Manuel Moreno

Dimecres 23 de febrer
de 2022

Josep Duran

Dimecres 30 de març
de 2022

Aigua en la frontera entre la
ciència i la pseudociència

Luís Carlos Pardo

Dimecres 27 d'abril de
2022

Papiroflèxia i matemàtiques: un
viatge en el temps

Eulàlia Tramuns

Dimecres 25 de maig
de 2022

Què no sabia Mendéleiev?

Modalitats i lloc d’impartició
Aquest curs s’impartirà tant en modalitat presencial com en modalitat online
(retransmissió en directe via streaming).

Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en la modalitat
presencial com l’online) podran visualitzar de nou la gravació, ja que facilitarem
l’enllaç per tenir-hi accés. L’enllaç serà facilitat entre un i tres dies
després de la classe.
Les classes presencials s’impartiran a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79 de
Barcelona (08015).
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Preus i opcions de pagament
Els preus són el mateixos tant si es fa en la modalitat presencial com si es fa en
la modalitat online.

Opcions

Preus

Cicle complet

150 €

Sessions soltes

25 €

Procés de preinscripció i matriculació
Preinscripció
Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1. Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça
arqueonet@arqueonet.net especificant la següent informació:
 Títol del missatge: “Inscripció Curs Àtoms de ciència 2021-2022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a sessions independents: indicar quines
o O bé, inscripció al cicle complet
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
 Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2. Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en
el camp “Missatge”, especificar la següent informació:
 En primer lloc incloure el text “Inscripció Curs Àtoms de ciència 20212022”
 Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció a sessions independents: indicar quines
o O bé, inscripció al cicle complet
o En ambdós casos indicar si es vol fer presencial o online
3. Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
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4. Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de
dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un mail confirmant la recepció
de la mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les
sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots
els preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. En
aquell moment comunicarem les vies per a poder-la realitzar.
Notes importants referents al nombre d’inscripcions i a les modalitats
triades per les persones inscrites
En cas que el nombre de persones inscrites en la modalitat presencial no sigui
suficientment alt, el curs es farà íntegrament online.
En cas que, en general, no s’assoleixi el mínim d’inscripcions, el curs no es
podrà dur a terme.

Programa de les activitats del cicle
La seducció de la Natura: conflictes i oportunitats
Data: dimecres, 27 d’octubre de 2021
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Jordi Sargatal

Aprofitant la trajectòria professional del conferenciant, com a Director del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (1984-1998) i de la Fundació Territori i
Paisatge (1998-2009), i com a editor del “Handbook of theBirds of theWorld”
(1992- 2013) s’abordaran els diferents conflictes i oportunitats de tot problema
ambiental, començant per la conservació d’espais i d’espècies, pel canvi
climàtic, per les diferents fases de desenvolupament humà segons països, pel
problema dels focs forestals i la seva imprescindible prevenció, per acabar amb
les tècniques de seducció ambiental, com a disciplina anterior a la cada cop
més imprescindible educació ambiental.
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L'Arbre Viu de l'Evolució Humana
Data: dimecres, 24 de novembre de 2021
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Jordi Serrallonga

Foto: Jordi Serrallonga / EduCaixa

Amb la participació dels alumnes dibuixarem –com si fos un pessebre vivent– l'arbre
de l'evolució humana. Cada alumne serà un homínid o homínida. I ho farem
respectant les distàncies de seguretat tot i que us mourem totes les cadires de lloc.

Diagrames estadístics. L’art de visualitzar dades
Data: dimecres, 26 de gener de 2022
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Anton Aubanell

La representació gràfica de dades estadístiques és clau per a la comprensió i anàlisi de
molts aspectes socials, científics, econòmics... Tant les institucions com els mitjans de
comunicació utilitzen abundantment diagrames estadístics, a vegades verdaderes obres
d’art, que requereixen lectures atentes per poder treure’n la màxima informació i
evitar interpretacions incorrectes. En la sessió revisarem diagrames estadístics
d’especial interès, uns per la seva bellesa, altres per la seva precisió i, fins i tot, alguns
per la seva aparentment intencionada imprecisió.
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Astronomia-ficció 2: de Méliès a StarTrek
Data: dimecres, 23 de febrer de 2022
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Manuel Moreno

En plena revifalla per arribar a altres mons (la Lluna i Mart) és un bon moment per
revisar com s'han imaginat els viatges espacials a la literatura i al cinema. Des de Le
Voyagedans la Lune (1902) de G. Méliès als fabulosos viatges de l'Enterprise al llarg i
ample de la Galàxia, fem un repàs dels mètodes de propulsió (reals i ficticis) per ferho. Analitzem també les espècies alienígenes que és possible (o no) que trobem si no
decideixen envair-nos abans, com no paren de mostrar-nos els films sobre invasions
alienígenes, un subgènere en sí mateix. Què té la Terra i els humans que l'habitem per
resultar tan atractius? Tot plegat, un bon entrenament per preparar-nos per al futur.
"Sr. Scott, teletransporti'm!"
Què no sabia Mendéleiev?
Data: dimecres, 30 de març de 2022
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Josep Duran

L'any 1869 Dmitri Mendeléiev publicava una ordenació dels elements químics coneguts
fins aleshores en forma de files i columnes. La seva aportació va ser tan genial que els
avenços posteriors s’han pogut adaptar a la seva idea. Quins són aquests
descobriments que Mendeléiev encara no coneixia? Aquesta i altres preguntes
formaran part d'aquesta xerrada divulgativa.
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Aigua en la frontera entre la ciència i la pseudociència
Data: dimecres, 27 d’abril de 2022
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Luís Carlos Pardo

Us proposo un joc. Fa uns anys vaig publicar un article en una revista sobre l'aigua que
va passar tots els filtres que la ciència ens imposa (per sort) a científics i científiques:
revisió per parells i vist i plau d'un editor científic... Us explicaré una mica el tema de
l'article, però a poc a poc us portaré del terreny sòlid de la ciència, a les arenes
movedisses de la pseudociència. I el joc? Heu de descobrir en quin punt el meu relat
es torna pseudocientífic... i veureu que no és pas tan fàcil com sembla: La ciència pot
semblar fantàstica i la pseudociència molt lògica i raonable!
Papiroflèxia i matemàtiques: un viatge en el temps
Data: dimecres, 25 de maig de 2022
Hora: 19.30h
Lloc: Arqueonet
Professor: Eulàlia Tramuns

La papiroflèxia té un rerefons matemàtic que ens transportarà en el temps. Iniciarem
el nostre viatge a la Xina, passarem per l'antiga Grècia i arribarem fins a nostra era, on
els fruits de la recerca en papiroflèxia i matemàtiques han deixat petjades en els
camps de la nanocirurgia, l'astrofísica, l'art i l'arquitectura, entre d'altres. Mostrarem
amb exemples pràctics aquests lligams.
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