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L�11a Setmana de la Ciència a Cata-
lunya (SC�06) s�internacionalitza. És la 
primera ocasió en què acull actes de 
divulgació científica procedents d�un 
altre país. En concret, Polònia serà la 
nació convidada. Aquesta nova expe-
riència suposa un fet significatiu en 
el context de l�Espai Europeu de la 
Recerca i una nova aposta que per-
metrà compartir experiències de divul-
gació científica per apropar, encara 
més, la recerca i la innovació europea 
als ciutadans comunitaris i contribuir a 
construir un nou i veritable signe de la 
identitat d�Europa. 
Així mateix, l�SC�06 �del 10 al 19 de 
novembre� dedica la seva temàtica 
principal a l�Alimentació del segle XXI. 
És el segon cop que, seguint la línia 

La Setmana de la Ciència 
més internacional

iniciada l�any passat, aquest ja clàssic 
programa col∙lectiu d�activitats de 
divulgació científica i tecnològica coor-
dinat per la Fundació Catalana per a la 

Polònia serà el primer país europeu convidat de les diferents actuacions i exposi-
cions interactives que organitza la Setmana de la Ciència a Catalunya (SC�06) per 
apropar el coneixement científic a la ciutadania.

Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Univer-
sitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Internacional de Catalunya, 
Institut d’Estudis Catalans, Consell Superior d’Investigacions Científi ques, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de 
Barcelona, Associació Catalana de Comunicació Científi ca

COORGANITZEN:

ORGANITZEN:

Recerca i la Innovació (FCRI) proposa 
un gran tema de fons com a fil conduc-
tor, tot i que sense excloure�n cap altre. 
En total, es presenten arreu Catalunya 

Recerca i Innovació treballen conjun-
tament per una divulgació científica 
innovadora, dotada de fórmules ori-
ginals de transmissió del coneixement 
a la societat i, molt especialment, a la 
joventut, per estimular la seva vocació 
científica. Així, l�SC�06 acollirà el tercer 
Dia de la Ciència a les Escoles. La inicia-
tiva, organitzada per l�FCRI i el Depar-
tament d�Educació i Universitats, por-
tarà de nou a les aules de Secundària, 
embrió dels futurs investigadors, els 
millors científics del país en múltiples 
disciplines del coneixement.

més de 450 actes, entre conferències, 
taules rodones, cursos, tallers i jornades 
de portes obertes a més de 75 locali-
tats. L�SC�06 serà un marc privilegiat 
on esbrinar de forma entenedora per 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
cap on va el futur de l�alimentació. Tot 
això amb el teló de fons del recent 
Dia Mundial de l�Alimentació (16 
d�octubre) de l�Organització de les 
Nacions Unides per a l�Agricultura i 
l�Alimentació (FAO).  
Així mateix, novament, més d�un cen-
tenar d�entitats del Sistema Català de 

El vaixell Pogoria estarà atracat a Barcelona durant la Setmana de la Ciència i es podrà visitar.


