
Jornades d’Astronomia, 
Ciència i Tecnologia

Del 2 al 29 de novembre 2022



Dimecres, 2 de novembre
19 h
Biblioteca RFJ
Xerrada i presentació del llibre 
“Neurología de la maldad. Mentes 
predadoras y perversas”
a càrrec del seu autor, Adolf Tobeña, 
catedràtic de psiquiatria i psicologia 
mèdica. 
Inscripció prèvia aquí.  

Dijous, 3 de novembre 
18 h i 18.30 h
Astronomia al Centre Cívic  
Vista Alegre! 
Planetari mòbil “Introducció a 
l’observació del cel nocturn”
a càrrec de Fora d’Òrbita. Dues sessions 
de 30 minuts. Centre Cívic Vista Alegre, c. 
Mansió, 31. Cal fer inscripció prèvia: 
 666 104 12
presencialment de 10-14 i de 16-20 h.

19 h
Observació amb telescopi de la 
lluna, Júpiter i Saturn. 
a càrrec de Fora d’Òrbita.
Centre Cívic Vista Alegre, c. Mansió, 31. 

Divendres, 4 de novembre
18 h i 18.30 h
Astronomia A L’espai Del Mar! 
Planetari mòbil “Introducció a 
l’observació del cel nocturn” 
a càrrec de Fora d’Òrbita. Dues sessions 
de 30 minuts.  
Inscripció prèvia aquí

19 h
Observació amb telescopi de la 
lluna, Júpiter i Saturn 
a càrrec de Fora d’Òrbita.
Espai del Mar, pg. Marítim, 271 amb c. 514, 1.  

19 h
Astronomia a L’Observatori 
Astronòmic de Cal Ganxo! 
Divendres Astronòmic: observació 
amb telescopi de la Lluna i Júpiter 
a càrrec de l’Agrupació Astronòmica de 
Castelldefels. Observatori “Sergio López 
Borgoñoz” Agrupació Astronòmica de 
Castelldefels.   
Inscripció prèvia aquí.  
Centre Activitats Ambientals Cal Ganxo 
(camí de Cal Ganxo).

Diumenge, 6 de novembre 
11.30 a 13.30 h
Jugatecambiental: Espai de joc
a càrrec de Fundesplai. A les 12 h, activitat 
“Qui viu al mar?” per Anèl·lides, , al mòdul 
de la Biblioplatja - Jugatecambiental 
(pg. Marítim 133). Organitzat per l’AMB i 
l’Ajuntament de Castelldefels.

Divendres, 11 de novembre 
10.30 h
Inauguració Dronelab, 
al Parc Mediterrani de la Tecnologia.

Astronomia A La Biblioteca!
17.30 h i 18 h
Planetari mòbil “El Cel de Nit” 
a càrrec de Fora d’Òrbita. Tria una des les 
dues sessions, durada 30 min. Infants a 
partir de 4 anys acompanyats d’adults. 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. 
Inscripció prèvia aquí. 

Negra Foscor del Cel
19 h
Observació amb telescopi de  
Júpiter i Saturn 
a càrrec de Fora d’Òrbita. Pl. Neus Català 
(Biblioteca RFJ). 

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/
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19 h
Ciència al Bar.
Xerrada presencial i per 
videoconferència “Relojes de sol en 
Castelldefels: ciencia y técnica de 
su construcción” 
a càrrec d’Antonio Bernal González, al 
Bar Restaurant El Parador-Cal Tremolins, 
av. Diagonal, núm. 39. També per 
videoconferència. Organitza l’Agrupació 
Astronòmica de Castelldefels.  

Dissabte, 12 de novembre 
11 h 
Taller de “Biomedicina forense. 
Què és l’ADN? Com s’extrau? 
Resolem un crim amb la tècnica de 
l’electroforesi” 
a càrrec de Ciència Divertida.  Infants a 
partir de 8 anys (sense acompanyament 
adult). Biblioteca RFJ.
Inscripció prèvia aquí. 

12 h
Taller familiar: Robots artistes
a l’Espai del Mar (pg. Marítim 271-275)
Edat: A partir de 6 anys
Duració: 1,5h
 
Diumenge, 13 de novembre 
10.30 · 11.30 · 12.30 h                
Visites guiades a l’Espai Dunar i 
descoberta de l’ecosistema dunar.
Durada 1 hora, a càrrec de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, a l’Espai Dunar 
(Oficina de Turisme de la Platja, pg. 
Marítim 155 interior, davant del c. 10). 

11.30 a 13.30 h
Jugatecambiental: Espai de joc per 
Fundesplai, i activitat “De cabàs en 
cabàs... I una bona compra faràs” 
a càrrec de Lavola (PMES), al mòdul 
de la Biblioplatja - jugatecambiental 
(pg. Marítim 133). Organitzat per l’AMB 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Castelldefels.

Dimarts, 15 de novembre
18 h
Conferència: “Què és 5G? 
Quines novetats i avantatges 
proporciona?” 
a càrrec del Dr. Eduard Garcia Villegas, 
Enginyer en Telecomunicacions.
Organitza l’Aula Extensió Universitària 
Sènior UPC Castelldefels.
Inscripció previa aquí
A la Sala d’Actes de l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC, UPC), c. d’Esteve 
Terradas, 7, al Campus del Baix Llobregat 
de la UPC a Castelldefels.

Dimecres, 16 de novembre
11 h 
Conferència: 
“Artemis – retorno a la luna”
a càrrec de Rafael Clemente, enginyer 
industrial i Master of Sci-ence, apassionat 
de la divulgació científica. Especialment 
adreçada a estudiants de 4t d’ESO i 
de batxillerat o cicle formatiu de grau 
superior. S’hi pot assistir presencialment 
o bé partici-par-hi via telemàtica. 
Inscripcions ja obertes aquí. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC, UPC), c. d’Esteve 
Terradas, 7, al Campus del Baix Llobregat 
de la UPC a Castelldefels.

https://meet.jit.si/Astrofels
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18.30 h 
Taller de ciencia  “Un bitllet només 
d’anada cap a la foscor, si us plau” 
a càrrec de Cristian Moreno de l’Institut 
de Ciències del Cosmos de la Universitat 
de Barcelona. Biblioteca RFJ. 
Inscripció prèvia aquí. 

Divendres, 18 de novembre
10 i 12 h
The Big Van ciència: monolègs 
científics o l’art de contar la 
ciència. 
Adreçat a l’alumnat de secundària. A la 
Biblioteca RFJ

21h
The Big Van ciència: monolègs 
científics o l’art de contar la 
ciència.  
A la Biblioteca RFJ.
The big van ciència: monolègs científics 
o l’art de contar la ciència. 
Aconsegueix les teves entrades gratuïtes 
a Entrápolis o a la OAC de l’Ajuntament 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hvo 
a la Biblioteca RFJ una hora abans de 
l’espectacle.  

Dissabte, 19 de novembre
12 h 
Visita familiar guiada a l’exposició 
“Castelldefels: Espai prehistòria” 
a càrrec de Schola Activa. Infants a partir 
de 6 anys amb acompanyament adult. 
A la Biblioteca RFJ.
Inscripció prèvia aquí. 

Diumenge, 20 de novembre
10.30 a 13.30 h
Visites guiades a l’Espai Dunar i 
descoberta de l’ecosistema dunar.
Durada 1 hora, a càrrec de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, a l’Espai Dunar 
(Oficina de Turisme de la Platja, pg. 
Marítim 155 interior, davant del c. 10).

11.30 a 13.30 h
Jugatecambiental: Espai de joc per 
Fundesplai, i activitat “De cabàs en 
cabàs... I una bona compra faràs” 
a càrrec de Lavola (PMES), al mòdul 
de la Biblioplatja - jugatecambiental 
(pg. Marítim 133). Organitzat per l’AMB 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Castelldefels.

Dilluns 21 de novembre 
18 a 19.30 h 
Taller introducció als drons. 
El taller és per al públic en general, però 
especialment adreçat a estudiants d’ESO 
i de batxi-llerat o cicle formatiu de grau 
superior. 
Informació i inscripcions aquí.
Organitzat per la UPC.

Divendres 25 de novembre 
17.30 a 19.30 h 
Taller introducció a l´ús de 
Raspberry Pi.
La Raspberry Pi és un miniordinador de 
baix cost molt versàtil, que ens permet 
desenvolupar una infinitat d’aplicacions 
domèstiques. El taller és per al públic en 
general, però especial-ment adreçat a 
estudiants d’ESO i de batxillerat o cicle 
formatiu de grau superior. 
Informació i inscripcions aquí.
Organitzat per la UPC.

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/
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18 h 
Taller artístic i científic “Astronomia 
fantàstica”. 
Infants a partir de 6 anys amb 
acompanyament adult. 
Biblioteca RFJ.
Inscripció prèvia aquí. 

Diumenge, 27 de novembre 
11 a 13 h   
Diumenges verds de Cal Ganxo:  
Els sons dels ocells, 
a càrrec de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, al Centre d’Activitats Ambientals 
Cal Ganxo (camí de Cal Ganxo, s/n). 

11.30 a 13.30 h
Jugatecambiental: Espai de joc
a càrrec de Fundesplai. A les 12 h, activitat 
“Qui viu al mar?” per Anèl·lides, , al mòdul 
de la Biblioplatja - Jugatecambiental 
(pg. Marítim 133). Organitzat per l’AMB i 
l’Ajuntament de Castelldefels.

Dilluns 28 de novembre 
18 a 19.30 h 
Taller introducció als drons. 
El taller és per al públic en general, però 
especialment adreçat a estudiants d’ESO 
i de batxi-llerat o cicle formatiu de grau 
superior. 
Informació i inscripcions aquí.
Organitzat per la UPC.

Dimarts, 29 de novembre
18 h 
Obertura al públic de la nova vitrina 
dedicada a un crani d’ur trobat a ca 
n’aimeric.
A la Biblioteca RFJ

19 h
Taller de ciència “Nightup 
Castelldefels: Un experiment 
col·lectiu a les fosques” 
a càrrec de l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO). Coneixes els 
aspectes obscurs de la llum? Parlem 
de contaminació lumínica i de com les 
persones de Castelldefels han contribuït 
a un estudi cientí-fic per entendre-la 
millor. 
Biblioteca RFJ. 
Inscripció prèvia aquí.

Des del dilluns 14 novembre al 
dissabte 26 de novembre
Exposició “Viatge cap a  
l’univers fosc”
amb la col·laboració de l’Institut de 
Ciències del Cosmos de la Universitat de 
Barcelona i amb motiu de la Setmana 
Internacional de la Ciència. 
Biblioteca RFJ (Sala Margarida Xirgu)

Viu la Ciència!

https://bibliotecarfjcastelldefels.org/inscripcio-activitats/
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Agrupació
Astronómica
de Castelldefels

Col·labora:


