


EXPOSICIONS
Exposició: Els Boscos 
Lloc: Hall del Rectorat de la Universitat de Lleida
Inauguració: 18/11/2011 a les 18.30 hores
Durada: del 18 al 30 de novembre
Resum: Albert Masó i Carles Solà ens mostraran una selecció d'imatges fotogràfiques 
de boscos d'arreu del món. A través d'aquestes imatges podrem copsar la complexitat 
d'aquests ecosistemes i l'enorme  biodiversitat que s'hi encabeix.
 

Exposició: Mostra de fotografies lliurades al 
4t concurs de fotografia científica de la UdL

Lloc: Passadís del 2n pis. Rectorat de la Universitat de Lleida
Durada: del 18 al 28 de novembre
Resum: El passadís del segon pis de l’edifici de Rectorat de la UdL acollirà una Mostra 
de Fotografia científica en què s’exposarà una selecció de les fotografies que s’hagin 
presentat al concurs d’enguany.

CONFERENCIES
Conferència inaugural: La nova cuina científica
Conferenciant: Pere Castells                  
Dia/hora: 18 de novembre 2011 de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Sala d‘actes. 2n pis del Rectorat de la Universitat de Lleida (Pl. Víctor Siurana, 1)
Resum:   La revolució creativa a la cuina ha esdevingut realment radical en els darrers anys, gràcies 
sobretot a Ferran Adrià, que ha sabut dur les avantguardes a la cuina.
Sovint s’associa al moviment culinari que lidera Ferran Adrià a la cuina molecular perquè també ell 
recorre al coneixement científic com a suport de la seva innovació. Paral•lelament, els centres 
universitaris i de recerca, les institucions dedicades a la R+D+I i el sector agroalimentari han 
incrementat la seva atenció envers aquesta interrelació entre ciència i cuina. Sens dubte, la ciència 
també a contribuït a aquesta projecció.

Conferència: Química: colors i reaccions amb productes quotidians
Conferenciant: PJosep Corominas                 
Dia/hora: 22 de novembre 2011 de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: Aula 1.12 Polivalent. Campus de Cappont de Universitat de Lleida (Jaume II, 71)
Resum:   Les reaccions químiques  es caracteritzen per el canvi de propietats de les substàncies,  
per exemple els canvis de color. També per que sempre hi ha energia involucrada en el procés, que 
pot ser com a calor i com a soroll. En la conferència, podrem veure un conjunt de reaccions quími-
ques, sempre emprant productes quotidians on hi ha reaccions de canvi de color i algunes petites 
explosions.
 

Conferència de clausura: Catalunya, país de boscos
Conferenciant: Martí Boada                 
Dia/hora: 25 de novembre de 18.00 a 20.00 hores
Lloc: Sala de juntes de la 2ª pis del Rectorat de la Universitat de Lleida (Pl. Víctor Siurana, 1)
Resum:   Catalunya es un país de boscos, sense saber-ho ni tenir-ho assumit. Si deixéssim que sols 
actuessin les forces de caràcter biofísic  Catalunya seria un país majoritàriament cobert per boscos, 
llevat d’algunes zones litorals i de l’alta muntanya. 
El despoblament rural de les darreres cinc  dècades, explica que en aquest moments la superfície 
forestal ocupa mes del 60 % del territori, posant-nos per damunt de la majoria de les mitjanes 
forestals de països com Espanya (36%), Franca (34%) EEUU (32%), Catalunya  és un del països amb 
més superfície forestal del món occidental, és a dir, un país de boscos, tanmateix sense saber-ho.

Títol: Com mesurar un animal?                
Dia/Horari: 18 de novembre de 2011. 
(El dia pot canviar-se a 23 o 25 segons la conve-
niència del centre).  De 10.00 a 13.00 hores
Alumnat assistent: Internivells
Professor: Pere-Miquel Parés i Casanova

Títol: Substàncies i productes de casa per a fer 
química i màgia              
Dia/Horari: 22 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Secundària
Professor: Josep Corominas

Títol: Visita a l’Arborètum          
Dia/Horari: 23 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Secundària
Professor: César del Arco          

Títol: La química a la feina de la policia científi-
ca        
Dia/Horari: 23 i 24 de novembre de 2011. De 
10.00 a 13.00 hores
Alumnat assistent: Secundària
Professor: Josep Mª Mateu

Títol: Esferificacions amb alginats     
Dia/Horari: 25 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Secundària
Professor: Ruben Torregrosa

visites  
Títol: Visita al parc científic i tecnològic agroalimentari                 
Dia/Hora: 24 de novembre de 2011 de 10.00 a 13.00 hores
Descripció: En aquesta activitat es proposarà un recorregut per les instal•lacions del 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida fent especial atenció al laboratori 
del CAEM (Centre d'Art d'Època Moderna) i a altres empreses que hi són instal•lades.

Títol: El Dr Pearson i el nou paradigma energètic a Lleida           
Dia/Hora: 27 de novembre de 2011de 10.30 a 13.00 hores
Descripció: Amb la col•laboració de l’Ateneu Popular de Ponent i el Museu de l’Aigua 
de Lleida us oferirem una visita guiada sota el tema central El Dr. Pearson i el nou para-
digma energètic a Lleida, en el marc de la commemoració dels 100 anys de la Cana-
diense a Lleida. 
Visitarem les comportes de la Canadiense i seguirem la canalització del riu Segre fins al 
Campus de Cappont i, d’aquí, anirem al Museu de l’aigua. 

Lloc de sortida:   Pont de Pardinyes (Piscines de Pardinyes)

+info: http://www.ice.udl.cat/ciencia/contingut.php?subseccio=index

tallers    
Títol: Alimenta’t segons els teus gens     
Dia/Horari: 25 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Secundària
Professor: David de Lorenzo

Títol: Cuina i ciència. La cuina al buit i el control 
de la temperatura      
Dia/Horari: 24 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Cicles Formatius
Professor: Salvador Brugués

Títol: Els aliments i la seva conservació        
Dia/Horari: 25 de novembre de 2011. De 10.00 
a 13.00 hores
Alumnat assistent: Primària
Professorat: Robert Soliva i Teresa Piqué
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