NOTA DE PREMSA

La ciència als bars s’estrena a Blanes
amb el Pint of Science 2017




Blanes, a través del CEAB, s’afegeix a la tercera edició de Pint of
Science que es celebra els dies 15, 16 i 17 de maig.
L’objectiu és fer arribar al gran públic la recerca més actual de la mà
dels investigadors blanencs en un ambient relaxat i distès.
Tres bars de Blanes acolliran cada vespre xerrades de ciència i
ecologia en diferents formats on la participació del públic serà
essencial.

Del 15 al 17 de maig de 2017, la ciència arriba als bars blanencs per la 3a
edició del festival Pint of Science, un esdeveniment que reuneix als bars a
investigadors i ciutadans per parlar de ciència. És un dels festivals de
divulgació científica amb major poder de convocatòria de tot l’estat
espanyol i, aquest any, es celebrarà a més de 100 bars de 43 ciutats i hi
participaran un total de 370 científics en les prop de 400 xerrades
programades.
10 de maig del 2017. Enguany, Blanes serà una més de les ciutats que de forma
simultània dedicaran aquests tres dies a fer que la ciència inundi els bars de 10 països
d’arreu del món. La iniciativa blanenca la promou el Centre d’Estudis Avançats de
Blanes (CEAB), que amb aquest nou format fa un pas més per apropar el coneixement
científic a la ciutadania. Al CEAB hi ha un planter de més de 60 investigadors treballant
en biodiversitat, canvi climàtic i global o conservació d’ecosistemes, entre d’altres
temes molt diversos. La seva feina ha fet de la vila de Blanes un referent en el camp de
la recerca en ecologia aquàtica.

El marc que ofereix el festival Pint of Science permet un format diferent en un
ambient relaxat, agradable i distès on la conversa entre científics i assistents sempre
sorgeix amb més facilitat. Es tracta de descobrir el costat més divertit i sorprenent de
la ciència conversant amb els experts que la coneixen de tan a prop. A més, amb
l’arribada del bon temps ve de gust compartir una cervesa amb els amics, i si ho fem
parlant de ciència, doncs molt millor!
El Casal La Cooperativa, l’Itaca i el Mediterrani són els tres bars de Blanes que
acolliran les xerrades científiques de temes d’actualitat que ofereix el festival. Els
assistents també en són els protagonistes, doncs poden comentar i plantejar dubtes i
preguntes als investigadors, com si d’una conversa de bar entre amics es tractés, fet
que d’alguna manera és l’essència més característica del Pint of Science. Per això, des del
CEAB animem a tothom que tingui curiositat per la ciència a participar a les xerrades.
Cada jornada s’ha pensat en un format diferent. Dilluns la protagonista serà la
biodiversitat. Durant la trobada del dimarts, s’ha donat cabuda a temes ben diversos,
per la qual cosa el programa inclou quatre microxerrades que de ben segur
despertaran la curiositat del públic. A l’’última jornada la conversa vol convidar a la
reflexió: quin ha de ser el paper de la ciència en un món en crisi?.

Us esperem als bars amb més il·lusió que mai al primer Pint of Science a Blanes!

El programa complet de xerrades de Pint of Science 2017, es pot consultar a la web
https://pintofscience.es/.
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