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Un miler d’alumnes, professors i divulgadors
participen a la setena fira Ciència al Carrer
• E xposició d’un ampli ventall d’exhibicions i demostracions amb base científica
Un miler de participants, entre
alumnes i professors lleidatans i divulgadors d’arreu de l’Estat, van mostrar
els seus experiments científics als més
de 10.000 visitants que van prendre
part en la setena edició de la fira Ciència al Carrer. La iniciativa té per objectiu desvetllar l’interès científic entre
els ciutadans i, en particular, entre els
més joves, per mitjà d’un ampli ventall d’exhibicions i demostracions amb
base científica.
Els actes, que es van celebrar a diferents espais a l’entorn de l’avinguda
de Blondel, van incloure el Movilab,
un laboratori mòbil de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
i el CSIC, en què es van poder fer diversos tallers relacionats amb la llum
i l’aigua, el microscopi o les molècules
de l’aigua. L’agenda també va incloure

una visita nocturna guiada al Castell
dels Templers, amb observació del cel,
i un itinerari per diferents indrets que
han marcat la trajectòria de la història
i el llegat científic de la ciutat.
El plat fort d’aquesta cita amb la
ciència va tenir lloc el 25 de maig. Una

La gran novetat és el
Movilab, un laboratori mòbil
per fer tallers relacionats
amb la llum i l’aigua
setantena de punts d’exposició i activitats científiques diverses van omplir
l’avinguda Blondel, la Fundació “la
Caixa”, la plaça de les Comèdies, el carrer Major i el pati de l’IEI, tot intentant
fomentar la curiositat, l’esperit crític i
les vocacions científiques.

L’alcalde va visitar la fira. © Paeria

Durant tota la jornada, els lleidatans
van poder gaudir d’experiments, de
l’observació astronòmica, de robots,
llibres de divulgació científica, tallers
de construcció a gran escala, jocs de
ciència i minipresentacions a l’àgora
de la ciència. •••
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