
ORGANITZACIÓ:

Fira del Coneixement2016
93 8777228 / 33

exploratori@exploratori.org
www.exploratori.org

CONTACTE:

ON?
L’Exploratori dels Recursos de la Natura s’ubica a Berga, 
comarca del Berguedà:

- D’una gran riquesa natural i paisatgística
- A una hora de l’àrea metropolitana.

Aquest fet permet descentralitzar el coneixement:
- Complint una responsabilitat important de la Universitat.
- Portant-lo al territori on es troben els recursos naturals 
que donen sentit al projecte.

Exploratori dels Recursos de la Natura
Berga, 13 i 14 d’abril

Informació i inscripcions:
Tel. 93 8777228 / 33 (de 9:00 a 14:00 h)
Pels instituts: Reservar torns amb l’organització.
e-mail: 
exploratori@exploratori.org
web:
www.exploratori.org

Lloc de realització:
Pavelló de Suècia,
C/ de la Colònia escolar, núm. 2 - Berga
Servei d’autocars gratuït.

Destinataris:
Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i CFGS, 
i públic interessat en general.

Amb la col·laboració de:



FIRA DEL CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ:
La Fira del Coneixement té per fi nalitat donar a conèixer els projectes punters 
relacionats amb la ciència i la tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya 
i de la Universitat de Barcelona, que tractaran sobre temàtiques molt dispars, des 
d’aspectes relacionats amb els recursos naturals fi ns a la medicina. Es tracta de 
provocar l’augment de l’interès dels joves, i de la societat en general, per aquestes 
matèries, fomentant l’esperit d’aprenentatge basat en la recerca, i despertant voca-
cions científi ques, tot demostrant que la ciència es troba a l’abast de tothom i que 
s’esforça per aproximar-se a la societat.
El marc incomparable que ofereix la Comarca del Berguedà permetrà, a la vegada, 
efectuar visites opcionals sobre el terreny. 

ESTANDS:
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS BERGUEDANS 
PER A LA BIOMASSA
La Gestió Forestal Sostenible: una oportunitat social,
medioambiental i energètica

FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA
Museu del Gas
Transformem energia: ens movem per un futur sostenible

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA:

Rehabilitació i Restauració Arquitectònica – REARQ  
Millorar els edifi cis que vivim - Conservar el nostre
patrimoni arquitectònic

MCIA Inovation Electronics – MCIA 
Interfície tàctil per a control d’un cotxe elèctric 

Grup de Tractament Biològic de Contaminants
Gasosos i Olors – TRAGASOL
Bacteris que es mengen les olors i els contaminants 
de l’atmosfera

Optimització en la producció de mineral de tungstè 
i tàntal per control avançat i fl exible de trituració,
mòlta i separació – OPTIMOR
Mineria del futur

UNIVERSITAT DE BARCELONA:
Càtedra UB Carn i Salut – Campus de l’Alimentació 
Quin paper juga la carn en la nostra alimentació?

Aromes i factors de qualitat dels aliments – INSA·UB
Els sentits i l’alimentació

EXPOSICIÓ:
World Water Resource

CONFERÈNCIA:
2016 Any Internacional dels Llegums

“Les mongetes: un món per descobrir”
A càrrec de la Dra. Ana Rivera
Investigadora de la Fundació Miquel Agustí

Data:
13 d’abril a les 12:00h

Admissió per rigorós ordre d’inscripció.

DATES I HORARIS:
13 d’abril de 9:00 a 19:00 h.
14 d’abril de 9:00 a 18:00 h.

VISITA OPCIONAL:
Espai natural protegit Serra de Queralt (temps aproximat 1h).


