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Grups participants

La mecànica de la membrana cel·lular
Mecanobiologia Cel·lular i Molecular i Dinàmica Integrativa de Cèl·lules i Teixits. Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC)
La membrana cel·lular no és elàstica i, per tant, no pot augmentar la seva mida. Com ho fa doncs quan necessita
estirar-se? Els investigadors/es de l’IBEC estudien els mecanismes que utilitzen les cèl·lules per detectar i respondre a
estímuls mecànics i com les forces cooperen per aconseguir que els teixits duguin a terme la seva funció biològica. Vine
a conèixer com s’adapta la membrana cel·lular als estímuls del seu entorn!

Xenopus, ens mostres com es regula la síntesi de proteïnes?
Control traduccional del Cicle Cel·lular i la Diferenciació. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Explorar el procés de regulació de síntesi (és a dir, de formació) de proteïnes pot ser clau per a la reprogramació de
l’expressió tumoral, l’angiogènesi o el disseny d’eines de diagnosi i terapèutiques. Aquest grup de l’IRB Barcelona treballa
amb oòcits de la granota africana Xenopus laevis per determinar el paper que juga un grup de proteïnes sobre la síntesi de
la resta. Vine a esbrinar com els oòcits d’una granota ajuden a conèixer millor la regulació de la síntesi de proteïnes!

Quan els mitocondris fallen

Grup de Neuropatologia Mitocondrial. Institut de Neurociències (INC). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La mitocòndria és un element cel·lular que s’encarrega de produir la major part de l’energia que l’organisme necessita
per viure. Quan aquesta no funciona apareixen un conjunt de patologies: les malalties mitocondrials. Aquest grup de l’INC
estudia els mecanismes que es veuen implicats i/o alterats en aquestes patologies per tal de trobar noves dianes
terapèutiques. Vine a veure les teves pròpies mitocòndries i descobriràs com s’estudien aquestes malalties!

Les catedrals de la microscòpia

Unitat de Biologia Estructural - Institut de Biologia Molecular de Barcelona (SBU-IBMB-CSIC)
Estudiar l’estructura de proteïnes i àcids nucleics i les seves interaccions per entendre la maquinària cel·lular és l’objectiu
d’aquesta unitat de l’IBMB. Aquests científics/ques treballen amb una de les tècniques més revolucionàries per conèixer
l’estructura d’unes proteïnes implicades en diferents funcions cel·lulars i de les quals es creu que serien unes bones
candidates per a la distribució dirigida de fàrmacs. Vine a preparar mostres per a la crio-microscòpia electrònica!

“Animals fantàstics, i on trobar-los” (versió aquàtica)

F.E.M. Research Group. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Universitat de Barcelona
(UB)
L’estudi de l’ecologia d’ecosistemes aquàtics continentals és cabdal per a la seva correcta gestió i conservació. Aquest
grup de recerca de la UB ha desenvolupat una aplicació per avaluar l’estat ecològic d’un riu, buscant la participació
ciutadana en la recerca científica, mitjançant observacions de camp per transmetre aquesta informació als investigadors. Vine a descobrir com implicar-te en la recerca dels ecosistemes aquàtics!

Els fòssils: màquines del temps

Laboratori de Preparació i Conservació. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)

Emoji icons supplied by EmojiOne

A l'imaginari popular, els paleontòlegs extreuen els fòssils dels jaciments a punt de ser estudiats, però la realitat és més
complexa. Sovint s'extreuen blocs sencers de sediments que es traslladen al laboratori per a la seva preparació. Els
investigadors/es de l’ICP mostraran com fan aquestes microexcavacions i com s'elaboren motlles per treure'n rèpliques
d'una precisió extrema per a ser estudiades o exposades en museus. Vine a extreure fòssils i a elaborar-ne rèpliques!

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Optofarmacologia, fàrmacs activats amb llum per al tractament del
Parkinson
Neurofarmacologia i Dolor. Universitat de Barcelona (UB) - Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL)
El desenvolupament de fàrmacs activats per la llum representa un avenç important en la farmacoterapèutica personalitzada. Aquest grup de la UB treballa en la descoberta de nous fotofàrmacs amb potencials aplicacions terapèutiques per
al tractament dels trastorns del moviment. Vine a descobrir com funciona el primer antiparkinsonià fotoactivable i
fes una estimulació amb llum!

Imitant la natura… la fotosíntesi artificial
Photomagnetic materials and bioinorganic models for energy Applications. Institut Català d'Investigació
Química (ICIQ)
La fotosíntesi artificial és un camp de recerca que s'inspira en aquest procés natural de les plantes per a reproduir-lo al
laboratori i crear combustible que ens serveixi per generar energia. Els investigadors/es de l’ICIQ treballen per a la
producció d’un combustible renovable: l'hidrogen, a partir d’aigua i de la llum solar. Vine a descobrir un dels mètodes
més prometedors per a una producció d'energia neta i sostenible!

Aliment!, què fas al meu intestí?
Grup de Recerca Bioactivitat Molecular dels Aliments. Universitat Rovira i Virgili (URV)
Els nutrients actuen a la paret gastrointestinal modulant les seves secrecions i les seves funcions barrera i immuno-moduladora. Aquest grup de recerca vol explicar com els components dels aliments actuen sobre aquestes funcions
gastrointestinals i com, aquest efecte, influeix en diferents funcions de l’organisme. Vine a descobrir la importància
d’una bona barrera física i immunològica com a primera línia de defensa i com l’afecta la teva dieta!

Les Superilles en realitat virtual i augmentada
Group of REsearch on Technology Enhanced Learning (GRETEL). La Salle, Universitat Ramon Llull (URL)
L‘aplicació de tècniques i dinàmiques pròpies dels jocs a àmbits aliens a través d’elements de realitat virtual, ofereix
l’oportunitat de fomentar processos de participació ciutadana. Aquest grup de recerca de l’URL treballa per apropar als
estudiants i ciutadans aquestes tecnologies perquè puguin participar en la definició dels espais públics de Barcelona,
com ara les Superilles. Vine a donar forma a un espai urbà públic i ajuda a construir la ciutat que tots volem!

Escola, com vas de democràcia?
Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (GREUV).
Conèixer com els centres d'educació secundària viuen la democràcia, la participació i l’educació inclusiva; identificar les
pràctiques participatives que es desenvolupen en els instituts; i establir una sèrie d’indicadors que permetin avaluar la
qualitat i la intensitat democràtica dels centres, són alguns dels objectius principals de l'equip d’investigadors/es del
projecte Demoskole de la UVic-UCC. Vine a descobrir com és la democràcia i la participació al teu centre educatiu!

Què investiguem al batxillerat?
Programa BATX2LAB 2017-2018
Un any més, el Parc Científic de Barcelona (PCB) 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. Vine a conèixer als joves guanyadors i la seva recerca!
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