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Us presentem els diferents projectes de recerca que estan interessats a participar a la 18a 

edició de la Fira Recerca en Directe. 
 

Ens agradaria que triéssiu els tres que voldríeu que fossin a la Fira per conèixer la seva recerca 

de més a prop. El projecte més votat per tots vosaltres, tindrà un estand assegurat a la Fira! 
 

Aquests són els àmbits i les temàtiques proposades per enguany: 
 

 

ALIMENTACIÓ Cuina insectívora: de la granja a la taula 

 Fruita i verdura de temporada, polifenols que ens beneficien 

BIOLOGIA La formació d’òrgans, un coneixement clau  

BIOMEDICINA L’obesitat, no només una qüestió estètica 

 C. elegans, un cuc ideal com a model de malalties 

 Llevats, models clau per a l’adaptació cel·lular 

CANVI CLIMÀTIC Coneixement local, indicador del canvi climàtic 

FÍSICA Contaminació lumínica, la importància del color 

 

 

 

 

El món subatòmic, respostes a preguntes fonamentals de 
l’Univers 

 
MEDI AMBIENT Pol·len i espores de fongs, desencadenants d’al·lèrgies 

 Els líquens, grans bioindicadors 

 Microplàstics, enemics de les comunitats marines 

 Descontaminació d’aigües subterrànies, l’aprofitament d’un 
recurs hídric 

NANOMEDICINA La nanoscòpia, resolució per a noves teràpies 

NEUROCIÈNCIES  L’Alzheimer i el seu comportament 

PALEONTOLOGIA Fòssils, el passat escrit 

SALUT Mosquits, els transmissors de malalties globals 

 

 

Llegeix a continuació les propostes i vota! 

 

 

 
 

 

Ajuda’ns a fer arribar aquesta informació a tothom que creguis que voldria visitar la Fira

Vota els 3 projectes que més t’interesin! 

https://es.surveymonkey.com/r/VotacioFira2020
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MEDI AMBIENT – Pol·len i espores de fongs, desencadenants d’al·lèrgies 
  

Vols conèixer com estudiem el pol·len i les espores de fongs, com determinem els seus al·lèrgens i quina 
vinculació tenen amb el medi ambient? 

Grup de Recerca Aerobiològica, Transport Atmosfèric i Salut (AEROBIOTAS). Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)  

Conèixer els grans de pol·len, les espores de fongs i els al·lèrgens presents a l’aire al llarg del temps ens permet 
establir relacions amb la meteorologia i l'entorn, així com amb la salut de les persones (al·lèrgies respiratòries) i 
de la vegetació (fitopatologia). Els nostres investigadors/es presentaran a la Fira com analitzem l’aire i un projecte 
de ciència ciutadana on a través d’una App pots mapejar les plantes que provoquen al·lèrgies i informar del nivell 
de risc en funció del seu estat. 

Vine i podràs fer de palinòleg! Podràs preparar i observar mostres al microscopi i comprendre millor la relació 
entre el medi ambient i les malalties al·lèrgiques! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 

NEUROCIÈNCIA – L’Alzheimer i el seu comportament 
 

Vols conèixer com investiguem el comportament per conèixer millor la malaltia de l’Alzheimer? 

Grup de recerca translacional en neurociència del comportament. Institut de Neurociències de la UAB (INC) 

Estudiar el comportament d’animals model amb Alzheimer, des que neixen fins que envelleixen, ens permet 
comprendre com factors —com ara el sexe, l'ambient, la dieta, els estils de vida o nous fàrmacs— modulen 
l'evolució de la malaltia, especialment els seus simptomes clínics, cognitius i neuropsiquiàtrics. A la Fira 
mostrarem com utilitzem la tecnologia per analitzar de forma computeritzada comportaments que simulen 
diversos símptomes als pacients i partir d’aquests definir els perfils conductuals. 

Vine i podràs fer estudis comportamentals a partir de l’observació i l’anàlisi de dades i entendre més de prop 
aquesta malaltia! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 

CANVI CLIMÀTIC – Coneixement local, indicador del canvi climàtic 
 

Vols conèixer com investiguem el canvi climàtic des d’una perspectiva socio-ambiental? 

Laboratori d’Anàlisi de Sistemes Socio-ecològics en la Globalització. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Analitzar les relacions entre les societats i el seu entorn permet examinar dinàmiques de canvi socio-ambiental 
en un món globalitzat i caracteritzat per canvis biofísics i socials interdependents i potencialment ràpids. A la Fira 
presentarem un projecte per aprofundir en la comprensió dels impactes percebuts per les poblacions indígenes 
i locals entorn del canvi climàtic, i incorporar el seu coneixement als processos de presa de decisions per influir 
en les negociacions internacionals. 

Vine i coneixeràs la nostra App de ciència ciutadana i treballaràs amb les dades que tenim per tal d'explorar quins 
canvis climàtics perceben els pobles indígenes i les comunitats locals! 

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 

MEDI AMBIENT – Els líquens, grans bioindicadors  
 

Vols conèixer com investiguem els líquens i la seva potencialitat com a bioindicadors o altres funcions? 

Liquenologia. Universitat de Barcelona (UB) 

Els líquens són organismes resultants d’una simbiosi entre fongs, algues i cianoprocariotes, el que els ha permès 
colonitzar tots els ambients terrestres. Conèixer la biologia i ecologia de les seves espècies, així com la diversitat 
i abundància, ens permet utilitzar-los com a bioindicadors per avaluar la qualitat de l’atmosfera, el grau de 
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conservació dels boscos i la seva gestió forestal o la biodiversitat d’un indret. A la Fira presentarem la nostra 
recerca amb aquests organismes per establir una escala del grau de contaminació atmosfèrica i per determinar 
el paper de bioprotecció que fan sobre les superfícies pètries. 

Vine i podràs experimentar amb líquens i esbrinar com calculem la seva edat! Diries que parlem de centenars o 
de milers d’anys ...? 

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 
 
 

SALUT – Mosquits, els transmissors de malalties globals 
 

Vols conèixer com treballem per controlar la invasió del mosquit tigre? 

Mosquito Alert. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals - CREAF 

El mosquit tigre i el mosquit de la febre groga són dues espècies de mosquit invasores que en la seva expansió 
poden transmetre malalties globals com el Zika, el Dengue i la Chikungunya. El nostre grup de recerca participa 
en un projecte de ciència ciutadana on hi ha implicats científics, gestors de salut pública, medi ambient i la 
societat. A través d’una App, qualsevol persona pot notificar la presència d’aquests o el lloc de cria a la via pública 
a través d’una imatge que un equip d’entomòlegs validarà i publicarà en un mapa d’observacions. 

Vine i podràs conèixer el cicle reproductor d’aquests insectes i observar les diferents fases! 

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 
 

BIOMEDICINA – L’obesitat, no només una qüestió estètica  
 

Vols conèixer com estudiem la diabetis i l'obesitat mirant a través del nostre teixit adipós? 

Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET). Institut d’Investigació Sanitária Pere 
Virgili (IISPV) 

Tant el sobrepès com l’obesitat s’originen per un augment en la quantitat de greix al nostre cos (teixit adipós). 
Aquesta situació pot conduir al desenvolupament d’altres patologies entre les quals destaquem la diabetis 
mellitus de tipus 2. El projecte de recerca que volem presentar a la Fira tracta sobre com les cèl·lules que 
componen el nostre teixit adipós (cèl·lules mare i adipócits) reaccionen davant l’ambient hostil que es dóna en 
l’obesitat i la diabetis, i quines conseqüències poden tenir per al nostre cos. 

Vine i podràs fer una extracció de cèl·lules mare d’un tros petit de greix, transformar-les en adipòcits i veure com 
emmagatzemen greix al seu interior! 

 
Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 

 
ALIMENTACIÓ – Cuina insectívora: de la granja a la taula 

Vols conèixer com investiguem l’ús d’insectes com a font de nutrients per a receptes culinàries? 

Food Innovation &Engineering (FoodIE). Universitat Rovira i Virgili (URV) 

En un moment de població creixent i manca de recursos per alimentar-la, el potencial ús d’insectes com a 
ingredients per a l’alimentació animal i humana suposa una alternativa interessant. A la Fira presentarem els 
processos de la nostra recerca per a la formulació d'aliments a partir d’extractes de diversos components dels 
insectes: extracció de lípids o proteïnes, identificació de l’extracte amb l'espectroscòpia de l'infraroig i altres 
anàlisis, i investigació del seu potencial per a la indústria alimentària. 

Vine i crearàs un producte alimentari in situ a partir de pols d’insectes, en faràs extraccions d’algun dels seus 
components i l’analitzaràs amb diferents tècniques! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 
 



Organitza: Amb el suport: 

COM-IMP-065 
 

 

 
 

ALIMENTACIÓ – Fruita i verdura de temporada, polifenols que ens beneficien  
 

 

Vols conèixer com s’investiga en l’àmbit agroalimentari per a millorar la nostra salut i l’economia verda? 

Nutrigenòmica. Universitat Rovira i Virgili (URV) 

El treball en equips multidisciplinaris es fa cada cop més necessari per a qualsevol iniciativa. El nostre grup participa 
en una que vol transformar i dinamitzar el sector agroalimentari, potenciant la innovació, la salut, l’economia 
verda i la internacionalització. A la Fira presentarem la nostra recerca que demostra per primera vegada que el 
consum d’una mateixa varietat de fruita o verdura amb un alt contingut en polifenols té uns efectes sobre la salut 
molt diferents segons si es consumeixen dins o fora de l’època de l’any que els hi pertoca. 

Vine a descobrir quin és el contingut en polifenols de les fruites i hortalisses locals i quins són els beneficis del seu 
consum respecte a les de fora de temporada i procedència llunyana! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 
 
 

NANOMEDICINA – La nanoscòpia, resolució per a noves teràpies  
 

Vols conèixer com investiguem les interaccions entre cèl·lules i nanomaterials per desenvolupar noves 
teràpies? 

Nanoscopy for Nanomedicine. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

La microscòpia de súper resolució (nanoscòpia) permet visualitzar i rastrejar cèl·lules vives, teixits i nanomaterials 
amb potencial terapèutic. Comprendre les interaccions dels materials amb les cèl·lules resulta clau per al 
desenvolupament de nous nanomaterials destinats al tractament del càncer i malalties infeccioses. El nostre grup 
presentarà a la Fira la recerca que estem fent entorn l’eficàcia de les nanopartícules com a transportadores de 
fàrmacs.  

Vine i podràs posar-te en el paper d’una nanopartícula, comprendràs la importància de la interacció d’aquesta 
partícula amb el medi on ha de circular i les dificultats per arribar a la seva diana! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 

 

 

 

FÍSICA – Contaminació lumínica, la importància del color  

Vols conèixer com investiguem la contaminació lumínica i el seu impacte en la salut i el medi ambient? 

Equip NightUp. ICFO - Institut de Ciències Fotòniques 

De quin color és la llum d’una bombeta? Potser a primera vista les bombetes semblen totes iguals, però el seu 
color és un dels factors importants pels efectes que té la llum artificial sobre el medi ambient i la nostra salut. El 
projecte de recerca que presentarem a la Fira pretén construir, a través de la col·laboració dels ciutadans amb la 
comunitat científica, un mapa de la distribució de la llum artificial i el seu color, i determinar la importància 
d’aquesta en la salut i el medi ambient. 

Vine i observaràs amb un espectròmetre les diferències entre bombetes per descobrir el paper del color a la 
contaminació lumínica, i com et pots tornar científic per ajudar a entendre millor aquest tema! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 
 
 

BIOLOGIA – La formació d’òrgans, un coneixement clau  
 

Vols conèixer el poder de la recerca bàsica i veure com investiguem la formació d’òrgans utilitzant la mosca de 
la fruita? 

Mecanismes de morfogènesi i organogènesi. Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) 

Tots els organismes coneguts contenen òrgans tubulars ramificats (pulmons, ronyons, glàndules mamàries, etc.) 
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que desenvolupen funcions vitals. El nostre grup presentarà a la Fira la recerca que fem utilitzant el sistema 
traqueal (respiratori) de la mosca de la fruita com a model per entendre com es formen aquest tipus d'òrgans. 
Estudiar els mecanismes genètics, cel·lulars i moleculars que regeixen el desenvolupament d'òrgans és clau per 
entendre, per exemple, les seves disfuncions en malalties. 

Vine i podràs fer un experiment de morfologia! Visualitzaràs embrions marcats amb fluorescència i realitzaràs 
una anàlisi de la longitud de les tràquees de mutants i mosques control! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 
 

 
NOUS MATERIALS – El món subatòmic, respostes a preguntes fonamentals de l’Univers 

 
 

Vols conèixer com investiguem i per a quines finalitats el món subatòmic? 

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) 

A escales molt petites, l'Univers és incert i aleatori —no sabem exactament quines coses passaran ni quan— i 
també inestable i en constant transformació perquè les partícules es desintegren i es converteixen en altres i 
la massa i l’energia s’intercanvien a contínuament.  La recerca en la frontera de la física de partícules, l'astrofísica 
i la cosmologia ens permet abordar aquestes i altres propietats nostre Univers. A la Fira presentarem la nostra 
recerca a partir de l’observació dels fenòmens que hi succeeixen a escala subatòmica per treure’n conclusions. 

 
Vine i podràs fer servir una simulació digital interactiva per crear partícules i a partir d’aquí deduir algunes de les 
lleis més importants de la física! 

Vota’ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 

 
MEDI AMBIENT – Microplàstics, enemics de les comunitats marines 

 
Vols conèixer com s'estudien els nivells de contaminants als litorals i la seva afecció al medi marí? 

TecnATox. Universitat Rovira i Virgili (URV) 

La toxicologia i la diagnosi mediambiental són àrees de recerca importants per a determinar l'estat de preservació 
de les comunitats marines. A la Fira presentarem un projecte de recerca relacionat amb el medi marí al litoral de 
Tarragona, que busca determinar els nivells de contaminants, en particular dels microplàstics, amb l’objectiu de 
generar informació, que ajudi a millorar l’ecosistema de salut i a les indústries a produir plàstics més sostenibles. 

Vine i observaràs mostres de sediments marins contaminades i en faràs una separació dels microplàstics que s’hi 
poden trobar! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 
 
 

BIOMEDICINA – C. elegans, un cuc ideal com a model de malalties  

Vols conèixer com investiguem les malalties neurodegeneratives a través d’un cuc com a model de recerca? 

C. elegans models of diseases. Institut de Neurociències de la UAB + ICMAB 

Amb els avenços de la ciència i la tecnologia hem aconseguit viure més temps i amb una millor qualitat de vida. 
Desafortunadament, la incidència de malalties neurodegeneratives relacionades amb l’envelliment va en 
augment, i els mecanismes de moltes d’elles encara ens són desconeguts. El cuc Caenorhabditis elegants, d’una 
extremada senzillesa morfològica, és un model ideal per a estudiar processos associats a aquestes malalties, que 
en altres models animals costaria el doble, en temps i diners. A la Fira presentarem un projecte de recerca que 
utilitza aquest cuc amb neurodegeneració per a desenvolupar biomaterials. 

Vine i podràs conèixer i observar aquest model d’investigació biomèdica per a malalties neurodegeneratives! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 
 



Organitza: Amb el suport: 

COM-IMP-065 
 

 

MEDI AMBIENT – Descontaminació d’aigües subterrànies, l’aprofitament d’un recurs hídric 

Vols conèixer com investiguem per descontaminar les aigües subterrànies? 

MAiMA - Isòtops estables i Mineralogia. Universitat de Barcelona (UB) 

L’ús d’aigües subterrànies és una alternativa estratègica davant la disminució dels recursos hídrics superficials. 
Malgrat tot, aquestes estàn sotmeses a una gran contaminació per activitats agrícoles, industrials i urbanes.  A la 
Fira presentarem un projecte per al seu tractament in situ, un mètode econòmicament més viable i sostenible 
que els d’extracció i tractament ex situ. La descontaminació es realitza al mateix aqüífer amb la injecció de 
nutrients, per activar l’activitat de determinats bacteris que degraden el contaminant, o de reactius químics que 
el transformen en compostos innocus per al medi ambient.  

Vine i podràs experimentar amb una simulació de la descontaminació d'un aqüífer mitjançant un tractament 
d’oxidació química avançada! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 

 
PALEONTOLOGIA – Fòssils, el passat escrit 

Vols conèixer com investiguem amb els fòssils en paleontologia? 

Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Quaternari. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont  ICP 

Els darrers 23 milions d'anys de la història de la terra comprenen dos períodes: el Neogen (23-2.6 milions d'anys) 
i el Quaternari (2.6 m.a – actualitat). El nostre grup de recerca presentarà a la Fira l’estudi de l’evolució dels 
vertebrats fòssils en ambdós períodes, no únicament des del punt de vista de la història de la vida, sinó també 
des de la perspectiva de la paleontologia. 

Vine i podràs identificar diferents tipus de fòssils que existeixen a la natura a partir de les seves restes i esbrinar 
l'animal a què pertanyen!  

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 

 
BIOMEDICINA – Llevats, models clau per a l’adaptació cel·lular  

Vols conèixer com investiguem? 

Laboratori de Senyalització Cel·lular. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 

Els llevats no tan sols els podem utilitzar per fer pastissos o cervesa, en ciència ens serveixen per conèixer millor 
com s'adapten les cèl·lules a canvis en el seu ambient. Els llevats són fàcilment manipulables genèticament i això 
ens permet poder fer un gran ventall de modificacions genètiques al seu ADN i, així, comprendre millor com 
funcionen els organismes eucariotes (com nosaltres!). A la Fira presentarem la nostra recerca amb llevats, molt 
útil per poder traslladar els resultats a humans, donat que els processos vitals per a la supervivència de l'organisme 
estan conservats entre espècies. 

Vine i podràs observar amb un microscopi què els hi passa quan els fem créixer en condicions no favorables 
generant-los estrès cel·lular! 

Vota'ns i fes que tinguem presència assegurada a la Fira Recerca en Directe! 

 

 


