
Grups participants a la Fira Recerca en Directe 2017
Benvingut a casa iber 
GRESEPIA (Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia). Universitat Rovira i Virgili (URV)
Un enfocament multidisciplinari i l’aplicació de noves tecnologies a la recerca en arqueologia, com la realitat augmentada, 
poden aportar llum a diverses qüestions de caràcter historicoantropològic. Els investigadors de GRESEPIA contemplen 
l’aplicació de diferents programaris informàtics per a reconstruccions virtuals d’elements arqueològics. Vine a fer 
reconstruccions 3D d’un poblat protohistòric!

La regeneració de teixit cardíac 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
La combinació de tecnologies d’enginyeria cel·lular amb nous nanobiomaterials dóna lloc a una sèrie d'avenços que 
permeten reparar i substituir teixits humans danyats, sigui per una lesió, malaltia o envelliment. A l’IBEC investiguen amb 
nous materials per a fabricar estructures que serveixin per orientar i reprogramar cèl·lules promovent l’autoregeneració. 
Vine a construir amb un llapis 3D una bastida per regenerar el teixit del cor!

El seguiment d’espècies amenaçades aplicat a la seva conservació
Equip de Biologia de la Conservació. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambien-
tal. Institut de Recerca de la Biodiversitat (IrBio). Universitat de Barcelona (UB)
La biologia de la conservació ens permet construir la base científica necessària per a la preservació de la biodiversitat de la 
Terra mitjançant la investigació multidisciplinària. A l’Equip de Biologia de la Conservació fem recerca per aportar 
coneixements que permetin la conservació d’espècies amenaçades com la de l’àliga perdiguera i per preservar els 
ecosistemes mediterranis. Vine a descobrir que pot fer aquesta disciplina per aquesta espècie amenaçada!

Del cristall a la funció
Unitat de Biologia Estructural - Institut de Biologia Molecular de Barcelona (SBU-IBMB-CSIC)
Conèixer l’estructura de proteïnes i àcids nucleics i les seves interaccions pot ajudar a entendre la maquinària cel·lular i 
obrir noves portes en la cerca i l’administració de fàrmacs. Els investigadors de la Unitat de Biologia Estructural de l’IBMB 
utilitzen la cristal·lografia de rajos X per fer visibles aquestes estructures moleculars tan petites i avançar així en el 
coneixement de la seva funció. Vine a cristal·litzar proteïnes!

Reciclant fàrmacs, una nova estratègia que pot canviar la medicina
Grup de Malalties metabòliques complexes i mitocòndries. Institut de Recerca Biomedica –IRB
L’obesitat i la diabetis tipus II afecten un elevat percentatge de la població mundial i s’ha demostrat que ambdues estan 
relacionades. Aquest grup de l’IRB cerca possibles aplicacions terapèutiques per a aquestes malalties en medicaments que 
actualment ja es comercialitzen per a altres patologies.  Vine a investigar l’efecte de fàrmacs en gens implicats a la 
diabetis i l’obesitat!

El viatge de les nanopartícules contra el càncer
Validació Funcional i Recerca Preclínica (FVPR). Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Les nanopartícules poden fer de vehicles per portar fàrmacs allà on hi hagi un tumor contra el qual lluitar. La tasca del grup 
de Validació Funcional i Recerca Preclínica del VHIR és validar aquestes nanopartícules  –assegurant que són capaces 
d’arribar al seu lloc i fan bé la seva feina– perquè puguin servir per al tractament del càncer o d’algunes malalties rares. 
Vine a posar a prova les nanopartícules i decideix si estan preparades per anar al món real!

Els hexàgons del grafè
Quantum Nano-Optoelectronics. ICFO-Institut de Ciències Fotòniques
El grafè és un material extraordinari que, amb un sòl àtom de gruix, flexible, lleuger, conductor, i molt resistent, pot ser la 
base de noves tecnologies en camps molt diversos. Aquest grup de l’ICFO estudia els seus processos físics ultraràpids 
mitjançant tècniques innovadores que confinen la llum a escala nanomètrica. Vine a conèixer el seu secret i a entendre com 
pot servir per a crear sensors de llum ultraràpids que farien internet 100 vegades més ràpida. 
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BCNRocks. Les roques ens parlen
Grup de Ciències de la Terra-Geologia. Facultat de Ciències de la Terra UB -Institut de Ciències de la 
Terra (CSIC)
Combinar l'interès pel món de la geologia, l'arquitectura i la història són els objectius d'una nova eina informàtica per a 
descobrir Barcelona des d'una perspectiva científica i cultural. El grup de Ciències de la Terra ha desenvolupat aquesta 
aplicació interactiva que ens permet obtenir informació geològica dels edificis i paviments de l’entorn urbà. Vine a conèixer 
aquesta App i descobreix des del teu mòbil què ens diuen les roques que formen la nostra ciutat!

Maleïts paràsits! Estudiant la malària
Grup de Recerca de Malària. Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
La malària segueix sent un greu problema de salut a zones molt àmplies del món i l'única solució és l'eliminació completa 
del paràsit que la causa: el Plasmodium. Aquest grup de l’ISGlobal afronta la problemàtica des d'una perspectiva 
multidisciplinària estudiant diferents àmbits de la biologia d’aquest paràsit i desenvolupant estratègies de control, 
prevenció i eliminació de la malaltia. Vine a testar l'efectivitat de fàrmacs contra la malària!

Entre l’eufòria i la depressió
Grup de Genètica i Ambient en les Psicosis (GAP). Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM) / 
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
La base genètica pot explicar fins a un 80% dels trastorns psiquiàtrics i les experiències estressants viscudes, entre altres 
factors ambientals, modulen l'efecte dels gens involucrats. El grup de Genètica i Ambient en les Psicosis de l’HUIPM i 
l’IISPV investiga quin paper té en el trastorn bipolar el gen DDR1 mitjançant tècniques de neuroimatge, avaluació 
neuropsicològica i anàlisis genètica i epigenètica.  Vine a descobrir com s’investiguen els trastorns psiquiàtrics!

PHENICX - tecnologies per als concerts de música clàssica 
Grup de Recerca en Tecnologia Musical. Unitat de coordinació acadèmica ETIC. Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) 
Demostrar les possibilitats que la intel·ligència artificial i les tecnologies interactives poden aportar per millorar l'experièn-
cia d'escoltar música clàssica en directe és l'objectiu del projecte Phenicx. El Grup de recerca en Tecnologia Musical (MTG) 
de la UPF participa en aquesta iniciativa amb la qual institucions i empreses volen fer més accessibles aquest tipus de 
concerts per a tothom. Vine a demostrar les teves habilitats com a director d’una orquestra per un dia!

Què investiguem al batxillerat?
Programa BATX2LAB 2016-2017
Com cada any, el Parc Científic de Barcelona ha atorgat un premi a tres treballs de recerca dels estudiants de batxillerat 
que han participat en el programa BATX2LAB, fent la part pràctica del projecte sota la tutela d’un investigador d’entitats 
ubicades al PCB. Els guanyadors seran presents en un estand de la Fira per explicar als assistents el projecte d’investigació 
que han dut a terme. Coneix els joves guanyadors i quin tipus de recerca han dut a terme!
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