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BENVINGUDA 

10ALAMENOS9 us convida a participar en la 3a Edició del Festival Nacional de 
Nanociència i Nanotecnologia que es celebrarà l’abril del 2018 en diferents ciutats de la 
geografia espanyola (Saragossa, Madrid, Bergara (San Sebastià), València, Múrcia, Sant 
Cugat i Barcelona). 

Després de l’èxit assolit en la seva primera edició s’organitza novament 10ALAMENOS9, 
esdeveniment de divulgació científica que té com a finalitat apropar la nanotecnologia a 
la societat, sense tenir en compte l’edat ni els coneixements. D’una forma amena i 
emocionant el visitant s’endinsarà en el sorprenent món nano, és a dir, el món de les 
coses petites, de la milmilionèsima (10-9, 10 a la menys 9) part d’un metre, mida 
lleugerament superior als àtoms i a les molècules, la mida del nostre ADN.  

10ALAMENOS9 té com a objectiu final la sensibilització i l’augment del coneixement 
general cap a la nanociència i la nanotecnologia (N&N) al nostre país, mostrant les 
implicacions i l’abast de la N&N a través de tallers, exposicions, taules rodones, cafès, 
tertúlies, seminaris, classes magistrals, actuacions de ciència, art i moltes altres 
activitats. Tot això buscant un contacte directe amb la societat, orientat a l’establiment 
d’un nanodiàleg experts-societat que faciliti el coneixement de l’anomenada revolució 
industrial del segle XXI, la revolució nanotecnològica. 

El total de les activitats que es realitzaran superarà el centenar i es preveu una 
assistència que superi les 20000 persones. A més a més, implicaran a molts dels 
principals centres d’investigació i Universitats dedicats a la investigació en 
nanotecnologia a Espanya. Amb tot això, esperem que gaudiu d’un meravellós passeig 
pel nanomón! 

 

Salutacions cordials, 

Organització de 10ALAMENOS9 

 



 
 

 
 

 

1. EXPOSICIONS 

Contempla imatges espectaculars obtingudes emprant 

microscopis d’alta tecnologia habituals en el món de la 

nanotecnologia, com el Microscopi de Forces Atòmiques 

i el Microscopi Electrònic. Busquem divulgar la 

nanociència d’una forma visual i accessible a tots els 

públics. 

 

 

Exposició "Un passeig pel nanomón"  

Els assistents podran gaudir tot contemplant imatges de 
diferents nanoobjectes captades per instruments que s’han 
convertit en els “ulls del nanomón”. 

 

Data: Del 10 al 12 d’abril de 2018  

Ubicació: Cosmocaixa, c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona 

Setmana de la Ciència: Diferents instituts 

Informació: http://10alamenos9.es/es/exposiciones/ 

 

 

 

http://10alamenos9.es/es/exposiciones/


 
 

 
 

 

Exposició "Nanokomik"   

Exposició sobre el projecte nanoKOMIK 
2016 (finançat per la FECYT) i 
organitzat pel Donostia International 
Physics Center i nanoGUNE. Recull el 
còmic final resultant d'un projecte en el 
qual van participar prop de 200 joves. El 
còmic explica la història de dos nanocientífics amb nanopoders gràcies a les increïbles 
propietats que adquireix la matèria en la nanoescala. (www.nanokomik.com). 

 Data: Del 10 al 12 d’abril de 2018   

Ubicació: Biblioteca de Montbau 

 

  

http://www.nanokomik.com/


 
 

 
 

 

2. TALLERS 

Els investigadors dels centres participants duran a terme una sèrie d'activitats 

relacionades amb la seva recerca: demostracions científiques, xerrades breus, tallers per 

a infants, joves i adults. 

 

Nanoinvestigant  

Data: 10, 11 i 12 d’abril de 2018 (horari de 11:00 a 14:30) 

Ubicació: Cosmocaixa, c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona  

a) Microscòpia Electrònica, Difracció i àtoms (Grup LENS-MIND) 

 S’explicarà el funcionament de la 

microscòpia electrònica de 

transmissió fent una analogia amb 

un “difractador” casolà. Aquest 

aparell ens serveix per ensenyar als 

nens que mitjançant la difracció es 

poden mesurar gruixos de objectes 

molt petits, aquest fet quedarà 

exemplificat quan els demostrem 

que poden mesurar el gruix del seu cabell. Per altra, anant més enllà, els expliquem que 

aprofitant la longitud d’ona dels electrons podem veure les estructures cristal·lines dels 

materials.  

 

b) Nanomedicina del futur (Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)) 

Imagines un fàrmac capaç d’autopropulsar-se a través del teu torrent sanguini? I un 

medicament que alliberés el principi actiu només on fos necessari, o que s’activés amb 



 
 

 
 

llum? Explorant la nanoescala, els investigadors de l’IBEC treballen per arribar a produir 

aquests fàrmacs al laboratori.  

Si vols fer el teu propi fàrmac del futur, i saber més sobre la nanomedicina, vine al 

nostre estand! 

 

c) Keep Calm, become a material engineer and use nanomaterials  

(Secció Departamental de Ciència i Enginyeria de Materials del Dept. de Ciència 

de Materials i Química Física de la Universitat de Barcelona) 

Aquest taller està pensat per a què el visitant, 
atret per tot el que envolta la Ciència i 
Enginyeria de Materials, pugui interactuar amb 
els diferents materials exposats. Al mateix 
temps, es realitzarà, amb algun exemple, una 
visualització històrica de com ha evolucionat 
algun objecte quotidià, gràcies a la ciència i als 
científics.  

 

d) Hidrogen Solar i conversió fotocatalítica   

(Grup d’Emmagatzematge d’Energia (IREC)) 

El grup d'emmagatzematge químic d'energia de 

l'IREC treballa en l'estudi de la fotosíntesi 

artificial o catàlisi activada amb plasma, 

focalitzat en l'estudi dels fenòmens a nanoescala 

i processos de transferència de càrrega, amb 

l'objectiu de contribuir des d'un punt de vista de 

materials al desenvolupament de tecnologies de 

pròxima generació mitjançant la incorporació la 

flexibilitat requerida per a l'emmagatzematge d'energia sostenible. 

S'explicarà el funcionament d'una cel·la fotovoltaica per a la transformació d'energia 

solar en energia elèctrica i d'un electrolitzador d'aigua per a la producció d'hidrogen, així 

com el concepte de fotocatàlisi per a la descontaminació de l'aire. Es realitzaran 



 
 

 
 

exemples pràctics per produir l'hidrogen que permetrà el funcionament d'un cotxe de 

pila de combustible, mitjançant l'electròlisi d'aigua acoblada a una cel·la solar, i la 

decoloració d'un colorant emprant pintura amb nanopartícules fotocatalítiques. 

 

e) El racó del grafè (Institut de Ciències Fotòniques (ICFO))  

El grafè és un material nou que té propietats 

excepcionals i potencials aplicacions en diversos 

àmbits. En aquest taller podràs fabricar el teu floc de 

grafè i observar amb un microscopi. A més, podràs 

veure com aquest material pot ser conductor, flexible 

i transparent al mateix temps. 

 

f) Nanoparticles: tools for post world destruction survival (Inorganic 

Nanoparticles Group, VHIR/ICN2) 

La nanotecnologia aporta solucions per 

desinfectar o purificar l'aigua, per millorar la 

medicina o per noves captacions d'energia a 

partir d'eines molt senzilles. Al taller us les 

presentarem i veurem com fer nanotecnologia 

pot ser fàcil i divertit.  

 

Nanocentres al carrer  

Data: Febrer/Maig 2018 (horari de 
09:30 a 14h). 4 visites.  

Ubicació: Centres Científics i Tecnològics. C/Lluís Sole i Sabaris, 1. 08028. Barcelona 

Més informació: http://escolab.bcn.cat/ca/activity/170326-1700065 

 



 
 

 
 

Nanorealitat augmentada (Fundació OBICEX)  

Data: 10, 11 i 12 d’Abril 2018  

Ubicació: Cosmocaixa, c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona  

Farem un viatge al nanomón a través de la realitat 
augmentada, potent eina comunicativa que ens porta a un 
viatge inimaginable. 

App nanoroom: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Obicex.NanoRoom 

 

Del supermercat a casa  

Data: Durant 2018  

Ubicació: Centres Científics i Tecnològics. C/Lluís Sole i Sabaris, 1. 08028. Barcelona 

Ensenyarem alguns dels productes i de les aplicacions de la nanotecnologia ja presents 
al mercat. Mitjançant experiments 
senzills i de fàcil comprensió, pretenem 
apropar a la societat les possibilitats 
que ofereix la nanotecnologia. 
Mostrarem als assistents que la 
nanotecnologia ja està present en la 
vida quotidiana a través de productes 
que ja contenen aplicacions 
nanotecnològiques, com la 
superhidrofobicitat, els ferrofluids o els 
materials antibaf, entre d’altres.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Challenge Nano  

De forma cooperativa es resoldrà un futur problema plantejat pel 2050 
a partir de la nanotecnologia amb l’ajuda de solucions 
nanotecnològiques...i els teus coneixements i destresa. 

Data: 10, 11 i 12 d’abril de 2018 (horari de 11 a 14h30) 

Ubicació: Cosmocaixa, c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona  

Més informació:  http://www.ccit.ub.edu 

 

  

http://www.ccit.ub.edu/CA/2017/act20170425.html


 
 

 
 

 

3. NANODIÀLEGS 

 

El Festival inclou activitats per introduir als assistents a la 

nanociència i la nanotecnologia des de diferents punts de vista i 

aproximacions. 

 

NANOSEMINARIS 

Nanomaterials i Nanoscopis.  10 d'abril de 2018. Cosmocaixa. 

10:50h – 11:20h/11:25-11:55h 

JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Catedràtic d’Universitat al Departament de Ciència de Materials i 

Química Física de la Universitat de Barcelona. La meva recerca es 

desenvolupa en el camp dels biomaterials i les seves interaccions al 

cos humà i la fabricació i funcionalització de carbons actius amb 

nanopartícules.  

“Nanomaterials: Processos de fabricació i aplicacions” 

Es fa una introducció a les modificacions de propietats que representen les 

nanopartícules o els nanomaterials i es fa un recull d’aplicacions dels nanomaterials a la 

nostra vida. Finalment s’introdueix els diferents procediments que hi ha per tal de fer 

industrialitzable aquesta tecnologia. 

 

  

  



 
 

 
 

 

12h – 12.30h/13.45h-14.15h 

FRANCESCA PEIRÓ 

Professora del Departament d’Electrònica de la UB des de 2014. 

Especialista en Espectroscòpia de Pèrdua d’Energia dels Electrons 

(EELS) i en Microscòpia Electrònica de Transmissió (TEM).  

“Els ulls de la nanociència” 

Ens centrarem en el microscòpia electrònica de transmissió i la seva rellevància per a 

resoldre problemes a l’escala nanomètrica.  

 

12:35h – 13:05h/13.10-13:40h 

GABRIEL GOMILA LLUCH 

Llicenciat i doctor en Ciències Físiques per la Universitat de 

Barcelona, on actualment és Catedràtic. A més és Cap de Grup a 

l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya. La seva activitat de 

recerca gira al voltant del desenvolupament de noves tècniques 

microscòpiques per a les Ciències de la Vida. 

“Microscopis per les ciències de la vida: de la micro a la nanoescala”  

Els éssers vius contenen una varietat d’estructures funcionals que tenen mides que van 

dels metres (com per exemple un braç) fins a les poques desenes de nanòmetres (com 

per exemple una molècula d’ADN). Durant molts segles l’existència de les estructures 

funcionals més petites van ser desconegudes ja que no podien ser vistes a ull nu. En 

aquesta xerrada es fa un repàs a les diferents tècniques microscòpiques que s’han anat 

descobrint al llarg dels anys i com elles han permès configurar el coneixement que 

tenim avui en dia de l’estructura interior dels éssers vius.  

 

 



 
 

 
 

 

Nanomedicina i nanocaracterització.  10 d'abril de 2018. Cosmocaixa. 

10:50h – 11:20h  

JORDI ARBIOL 

Llicenciat (1997) i doctorat en Física (2001) per la Universitat de 

Barcelona (UB). El 2009 esdevé Professor d’Investigació ICREA, el 2015 

Group Leader a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i 

el 2017 President de la Sociedad de Microscopía de España (vici-

president del 2013-2017). 

“Veient els àtoms de prop: un viatge al nanomón” 

Els estudiants veuran com amb eines avançades de microscòpia electrònica podem 

observar a nanoestructures de baixa dimensionalitat com ara nanofils, punts quàntics, 

nanoilles i virus o bactèries. Explicarem quin és el camí tecnològic que s’ha seguit des 

dels temps de Galileu per desenvolupar les microscòpies, i com actualment hem arribat a 

resolucions per sota de l’àngstrom, podent observar els àtoms individualment. 

 

11:25h-11:55h 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

Estudiant de doctorat en el seu  tercer any, al grup de Materials 

i Sistemes per a l’Energia Solar (SEMS) de l’Institut de Recerca 

per a l’Energia de Catalunya (IREC) amb un alt interès en les 

tecnologies fotovoltaiques de capa prima compostes per 

materials abundants i no tòxics 

“Introducció sobre la fotovoltaica de capa fina: cel·les solars de Kesterita i CIGS” 

A la xerrada es comentaran aspectes de la meva experiència prèvia a nivell d’estudis i 

experiència prèvia a nivell d’investigació i treball, per a mostrar el camí seguit als 

estudiants. A continuació, se realitzarà una breu introducció sobre la nano i  el món de la 

fotovoltaica, què és una cel·la solar, investigació bàsica en fotovoltaica i tipus de 



 
 

 
 

materials utilitzats en la fotovoltaica de capa fina, a més de mostrar imatges del meu 

laboratori i del meu centre d’investigació. 

 

12h-12:30h/12:35h-13:05h 

LAURA M. LECHUGA GÓMEZ 

Llicenciada en Químiques per la Universitat de Cádiz i Doctora per la 

Universidad Complutense de Madrid. És Professora d’Investigació del 

CSIC, Cap de grup a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 

(ICN2). 

“LA REVOLUCIÓ DE LA NANOMEDICINA” 

La Nanotecnologia ha invaït la nostra vida i ja l’estem emprant a diari. En aquesta 

xerrada descobrirem què és la Nanomedicina, aplicació de la Nanotecnologia en la 

nostra salut, on els avenços espectaculars ens podrien dur inclòs a la immortalitat en un 

futur no gaire llunyà. 

 

13:10h-13:40h 

JOSÉ MANUEL REBLED CORSELLAS 

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (2008). 

Màster en Nanociència i Nanotecnologia per la Universitat de 

Barcelona (2008). Des del 2015 és tècnic responsable de la 

unitat de microscòpia electrònica TEM-SEM dels CCiTUB 

(Campus Casanova). 

“Domesticant els virus” 

Nanociència i nanotecnologia són paraules que en els darrers anys estan en boca de 

gairebé tothom, però que en alguns casos fan referència a entitats que porten existint 

des de fa moltíssims anys, tant que de fet no hi havia humans per anomenar-les. Un 

exemple són els virus, que cada any provoquen la mort de centenars de milers de 



 
 

 
 

persones i que ara, alguns d’ells, potser es poden convertir amb els nostres aliats. Serem 

capaços de domesticar-los? 

 

13:45h-14:15h 

ANNA ROIG 

Va estudiar Física a la UAB. És investigadora a  l’Institut de Ciència de 

Materials de Barcelona (www.icmab.es). Treballa sintetitzant 

nanomaterials funcionals i col·labora amb metges per que puguin ser 

útils en el camp de la medicina 

“Unes nanocàpsules amb la missió d’arribar al cervell” 

Explicarem els passos que cal seguir per dissenyar, sintetitzar i validar un nanofàrmac. 

 

Nanomón: Un món multidisciplinari.  11 d'abril de 2018. Cosmocaixa. 

10:50h – 11:20h  

JULIO D. PÉREZ TUDELA 

Doctor en Física, i professor de secundària de Física i Química, 

tot i que actualment forma part del CESIRE,  del Departament 

d’Ensenyament. Col·labora en diversos grups d’innovació  

docent i és professor del màster de formació del professorat de 

secundària de la UAB. 

“Nanokit: activitats experimentals per portar la nanotecnologia a les aules de 

secundària” 

Presentació dels materials i productes inclosos als Nanokits, mitjançant la realització 

d'algunes de les activitats proposades. Els Nanokits formen part de la iniciativa 

NanoEduca, impulsada per CCiTUB, ICN2, UAB i CESIRE, finançada per la FECYT, per 

apropar la nanotecnologia als centres de secundària. 

http://www.icmab.es/


 
 

 
 

 

11:25h – 11.55h/12h-12:30h 

DANIEL RUEDA GARCÍA 

Estudiant del programa de doctorat de nanociència de la UB a 
l’Institut Català de Nanociència (ICN2) al grup de nous materials 
orientats a l’energia. 
Graduat en Química per la UB, Màster en química de materials 
aplicats per la UB/ICN2. 
 
“Els secrets de la nanotecnologia que hi ha a les bateries d’ió Li i 

supercondensadors i el nou model energètic.” 

Mitjançant la preguna per què s’anomenen bateries i piles als dispositius 

d’emmagatzemament d’energia? S’explicarà el funcionament bàsic d’aquests dispositius 

(bateries  i supercondesadors)  i com els seu funcionament avui en dia està basat en la 

nanotecnologia. Gràcies a això se’ls farà entendre les seves limitacions i la importància 

de seguir treballant per a superar aquestes limitacions per poder així passar a un nou 

sistema energètic més sostenible. 

 

12:35h-13:05h 

LLUÍS LÓPEZ CONESA 

Llicenciat en Física, Màster en Nanociència i Nanotecnologia i   

Doctorat en Nanociències per la Universitat de Barcelona. 

Actualment treballa com a tècnic d’investigació als Centres 

Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCITUB). 

“Microscòpia electrònica en transmissió: mesurant a la nanoescala i més enllà” 

La microscòpia electrònica ens ofereix la  possibilitat d’obtenir imatges amb gran 

resolució d’una gran varietat d’objectes en la nanoescala, ja sigui a ciència de materials 

o en cièncias de la vida. Perè més enllà d’obtenir imatges de resolució inclòs atòmica, el 

feix d’electrons se pot emprar per mesurar altres propietats importants, com la 

composició química o els camps magnètics en els nanomaterials.   



 
 

 
 

13:10h-13:40h 

JORDI MUÑOZ GORRIZ 

L’any 2016 aprovà el Màster oficial de Nanociència i nanotecnologia 

avançades a la UAB, especialitzant-me en dispositius 

nanoelectrònics. Actualment estic realitzant un PhD en l’estudi de la 

formació de filaments conductius en dispositius de commutació 

resistiva.  

“Memòries de commutació resistiva: Les noves memòries FLASH ?” 

Es realitzarà una introducció a l’evolució dels sistemes d’emmagatzemament 

d’informació fins arribar a les actuals memòries FLASH i explicar la seva limitació. 

Després de la introducció s’esposarà breument les possibles solucions destacant les 

memòries de commutació resistiva. S’explicarà el seu funcionament i mecanisme, així 

com també com s’investiguen aquestes memòries.  

 

13:45h-14:15h 

JORDI DÍAZ 

Doctor en química, enginyer de Materials i màster en Comunicació 

Científica. Nanoscopista i nanodivulgador. Coordinador Nanodivulga 

UB, EspaiNano (ACCC) i els programes NanoEduca i Nanoinventum. 

Impulsor i coordinador del Festival 10alamenos9 

“Nanotecnologia: Una realitat present” 

Cremes solars que protegeixen més, cantimplores que potabilitzant l’aigua, 

nanopartícules per detectar i curar tumors. LA revolució industrial del segle XXI ja és 

una realitat, m’acompanyes al nanomón a veure-la? 

 

 

 



 
 

 
 

 

Nanociència s’escriu amb nom de dona (I).  12 d'abril de 2018.  

Cosmocaixa. 

10:00h-10:30h 

MARA CARMONA FARFÁN 

Graduada en Microbiologia (UAB) i Msc en Inmunologia Avançada 

(UB). Forma part del Grup de Autoimmunitat i  Tolerància de la 

Facultat de Farmàcia de la UB, en l’estudi de l’impacte nutricional 

en la microbiota intestinal. Col·labora en la xarxa de divulgació 

científica DIVULCAT, i és membre de la ACCC, AECC  i del Grup de Divulgació en 

Nanotecnologia EspaiNANO.  

“VIRUS: “Les naus espacials del nano univers” 

Els virus són nanopartícules naturals essencials en el funcionament dels ecosistemes. 

Tant la seva estructura, como la seva relació amb la resta d’organismes segueix sent un 

camp d’estudi amb molts horitzons per explorar. Associats principalment a processos 

d’infecció i malalties greus, no només tenen un costat fosc. La seva capacitat de 

transportar substàncies i informació genètica i, d’introduir-se en les cèl·lules modificant 

el seu comportament, els converteix en sistemes de manteniment de l’equilibri ecològic. 

I, a més a més, en vehicles de comunicació en l’ “immens” món nanomètric. Són “les naus 

espacials del nano  univers”.  

 

10:35h-11:05h  

MÒNICA MIR 

La Dr. Mònica Mir es llicenciada en química, Doctorada en 

Biotecnologia i va realitzar estada post doctoral al Institut 

Max Planck a Alemanya. Al 2008 va començar a treballar al 

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) on esta 



 
 

 
 

treballant actualment. Es Investigadora Sènior al grup de nanobioenginyeria 

desenvolupant sistemes de Diagnòstic precoç en aplicacions biomèdiques. 

 

“El Futur en Diagnòstic precoç de Malalties” 

La constant búsqueda de sistemes de diagnòstic mèdic cada cop més fàcils d’utilitzar i 

amb resposta més ràpida que puguin ser utilitzats de manera més propera al pacient, ha 

donat lloc al desenvolupament dels sistemes d’Anàlisis immediat per al diagnòstic 

personalitzat. Per aquest propòsit és necessari la integració dels processos de 

tractaments de mostra i la detecció dels analits d’interès en un equip miniaturitzat i 

automatitzat, conegut com a laboratori en un xip.  

 

11:10h-11:40h 

CORNELIA POP 

 Cornelia Pop va obtenir el títol de Doctor en Ciència de Materials a 

la Universitat Tècnica de Cluj-Napoca, Romania. Té una gran 

experiència en l'àrea de materials superconductors, especialment en 

la seva síntesi i caracterització. En el present està treballant a 

l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) en el grup de 

superconductors. Fins ara els resultats científics han estat publicats en 6 articles i més 

de 25 comunicacions en congressos internacionals.    

“Materials superconductors – de la teoria a les aplicacions presents” 

La presentació tindrà una curta introducció sobre els materials, per després centrar-se 

en el fenomen de la superconductivitat, els materials superconductors de baixa i alta 

temperatura i les aplicacions que ja tenen o que poden tenir aquests tipus de materials. 

També s'explicaran les maneres de sintetitzar els materials superconductors i com les 

nanopartícules poden millorar les seves propietats. 

 

 



 
 

 
 

 

11:45h-12:15h 

ARANTXA FRAILE RODRIGUEZ 

Doctora en Físiques (2002, UPV/EHU). Postdocs a Suècia i Suïssa 
entre 2002 i 2010. Actualment professora i investigadora a 
l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB. Premi 
L’Oréal- 
UNESCO for Women in Science (2011). 
 
“Petits però poderosos nanoimants” 

Es parlarà de la importància del magnetisme i dels nanoimants a la vida diària. Des de 

potents emmagatzemadors d’informació als nostres discs durs a sorprenents aplicacions 

en biotecnologia. Mostrarem com utilitzant un microscopi gegant podem desxifrar i 

manipular aquests nanoimants. 

 

12:20h-12:50h 

NADIA PONS 

12:55h-13:25h 

EVA PRATS 

Llicenciada en geologia, treballa als CCiTUB com experta en 

Microscòpia electrònica de rastreig (SEM).  Ha col·laborat en 

diferents projectes de divulgació i formació. Coordina 

FestivalNano. 

“Microscòpia SEM. Imatges increïbles d’un món minúscul” 

L'exploració amb microscòpia electrònica SEM permet entrar en un món en miniatura ple 

de criatures fantàstiques i objectes d'altres móns. Quan es veu en una escala tan 

increïblement petita, els objectes i textures més habituals semblen altres coses. 

 



 
 

 
 

 

Nanociència s’escriu amb nom de dona (II).  12 d'abril de 2018.  

Cosmocaixa. 

 

10:00h-10:30h 

FINA GUITART MAS  

Doctora en química i catedràtica de Física i Química de 

secundària. Actualment treballa al CESIRE on participa i 

coordina diversos projectes d’innovació, i estic implicada en el 

disseny i la realització d’activitats de formació. Treballa també a 

la UB, al màster de formació del professorat de FQ, i  és 

coeditora de la revista Educació Química EduQ de la Societat 

Catalana de Química (IEC). 

 “Nanokit: activitats experimentals per portar la nanotecnologia a les aules de 

secundària” 

Presentació de les activitats i materials del Nanokit i realització d’algunes de les 

activitats. Les activitats pretenen apropar els alumnes al món de la nanociència i la 

nanotecnologia, amb vincles als continguts curriculars i promovent  la valoració crítica i 

fonamentada dels productes nano. Els Nanokits formen part de la iniciativa NanoEduca, 

impulsada per CCiTUB, ICN2, UAB i CESIRE, finançada per la FECYT, per apropar la 

nanotecnologia als centres de secundària. 

 

10:35h-11:05h  

STEFANIA SANDOVAL 

 Llicenciada en Química (Universitat de l'Atlàntic (Colòmbia)), 

Màster en Química Inorgànica per la Universitat d'Alcalá (Becari 



 
 

 
 

Fundació Carolina) i Doctora en Ciència de Materials (ICMAB-UAB). Actualment, 

investigadora post-doctoral a l'Institut de  

Ciència de Materials de Barcelona ICMAB, especialitzada en la síntesi i caracterització de 

nous materials inorgànics per a aplicacions en energia i biomedicina.  

“Explorant nous materials: el grafè i els nanotubs de carboni” 

Els nanomaterials de carboni han demostrat ser útils per a diverses aplicacions com 

biomedicina, sensors, bateries, etc. Aquí veurem una aproximació a la ciència dels 

nanomaterials de carboni, com ara el grafè i els nanotubs de carboni. Explorarem la seva 

síntesi, les seves extraordinàries propietats i potencials aplicacions, així com els reptes 

per a la seva producció a gran escala. 

 

11:10h-11:40h 

ADELA SVOBODOVA SEDLACKOVA 

Grau en Enginyeria de Materials i Màster en energies 

renovables i sostenibilitat energètica de la Universitat de 

Barcelona, UB. Becària de col·laboració als CCiT-UB de la UB a 

la unitat de Difracció de Raigs-X. Cursant doctorat en ciència i 

tecnologia de materials, UB. 

“Nanociència en l’emmagatzemament d’energia per a energies renovables” 

Els sistemes d'emmagatzematge són imprescindibles per a la transició cap a tecnologies 

en baixes emissions de CO2 i de la penetració de les energies renovables. En concret les 

centrals solars de concentració fan servir materials d'emmagatzematge tèrmic (TES), als 

quals se'ls exigeixen elevades propietats tèrmiques, per a sistemes més eficients. Aquí 

és on entra en joc la nanociència: els nanofluids neixen com a una opció de futur 

prometedora de TES. 

   

 

 



 
 

 
 

 

 

11:45h-12:15h 

ELENA XURIGUERA 

Doctora en química i enginyera de materials. Professora del 

departament de materials 

 

12:20h-12:50h 

ANA MARIA LACASTA 

Doctora en Ciències Físiques i professora del departament de 

Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Responsable del grup de recerca GICITED, del 

Laboratori del Foc de l'EPSEB (UPC) i de la xarxa temàtica 

LIGNOMAD.  

“Aplicació de la nanotecnologia en la construcció. “ 

Xerrada demostrativa on s'expliquen algunes aplicacions de la nanotecnologia en 

l'àmbit de la construcció, concretament en els edificis. Veurem com la nanotecnologia 

pot contribuir a reduir la contaminació, evitar l'adherència de la brutícia, augmentar la 

durabilitat dels materials o millorar el confort tèrmic. Es complementarà l'exposició amb 

algunes demostracions pràctiques. 

 

12:55h-13:25h 

HELENA MASSANA – A CONFIRMAR 

 

 



 
 

 
 

 

Cicle visions de ciència en homenatge a un dels pares de la 

ciència Feynman i l’evolució de la ciència al segle XX 

Data: Gener-Març 2018 
Ubicació: Biblioteques Barcelona 



 
 

 
 

 

Pregunta a un futur nanotecnòleg 

 

Membres de la Societat Catalana de 
Nanociència i Nanotecnologia 
(www.scn2.cat) ens parlaran de 
nanotecnologia, dels seus estudis, de les 
seves sortides...i també de les seves 
aficions 

 

Entrevistador: Guillem Domènech (Física UB) 

 Estudiant/a que estigui realitzant el grau en nanotecnologia (UAB) 
 Estudiant/a que hagi finalitzat el grau en nanotecnologia (UAB) 
 Doctoranda en algun camp relacionat amb nanotecnologia 
 Post-doctoranda en algun camp relacionat amb nanotecnologia 

Data: 11 d’abril de 2018 (horari de 11:00 a 13h30)  

Ubicació: COSMOCAIXA 

  



 
 

 
 

 

4. JORNADES ESPECIALS 

a) "NANOINVENTUM" – “Nanotecnologia per estudiants de primària” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

b) "NANOART" - "La Trobada de l'art, la ciència i la nanotecnologia" 

 
Data: 11 d’abril de 2018 
Ubicació: Cosmocaixa , c/ Isaac Newton 26, 08022 Barcelona  
Inscripció: http://www.ccit.ub.edu/CA/2018/act20180410_3.php 

 

 

 

http://www.ccit.ub.edu/CA/2018/act20180410_3.php


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ALAMENOS9 

A LES XARXES SOCIALS 

 

 


