Convocatòria de premsa

3a Mostra de recerca jove
Dissabte 18 de juny a les 19h al Parc de la Ciutadella
Demà dia 18 de juny, en el marc de la Festa de la Ciència organitzada per l’Institut
de Cultura de Barcelona, s’inaugurarà la 3a edició de la Mostra de Recerca Jove
de Barcelona.
A partir de les cinc de la tarda, els propis autors dels treballs de recerca, estudiants de 2n de
batxillerat, faran la presentació dels 28 treballs de recerca que han quedat finalistes a les mostres i
fòrums dels districtes. Els treballs s’exposen en uns plafons de gran format fent més atractiva
l’explicació en un itinerari per les diverses recerques, que tracten una diversitat de temes tan gran
com la detecció de nous planetes fora del Sistema Solar, la visió de la dona holandesa del segle
XVII a través de Vermeer o la importància del sentit de l’olfacte. La periodista i presentadora
Laura Carrau dinamitzarà el recorregut formulant preguntes als joves.
A les 19h, en l’escenari situat davant l’antic museu de Geologia, la regidora d’educació en funcions
Montserrat Ballarín farà el lliurament dels premis i el reconeixement al professorat que ha tutoritzat
els treballs, i posteriorment, els 10 premiats compartiran un diàleg sobre les seves recerques amb
Jordi de Manuel, biòleg, professor i escriptor i Laia Cendrós, comunicadora científica del CRG
(Centre de regulació genòmica).
La Mostra de Recerca Jove de Barcelona, organitzada per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb els Centres de Recursos
Pedagògics de la ciutat, és una iniciativa que pretén promocionar la recerca al batxillerat, posar en
valor el treball d’excel·lència que realitzen els centres educatius i divulgar la cultura científica entre
els joves. La mostra s’inicia en les deu mostres dels diferents districtes de la ciutat, i culmina en el
certamen de ciutat que vol esdevenir un espai d’intercanvi en què professionals i experts en
diferents àmbits del coneixement estableixen diàleg amb els i les joves estudiants i alhora el
comparteixen amb les seves famílies i el conjunt de persones participants a la festa de la ciència.
La mostra restarà exposada tot el cap de setmana i a més els treballs seran consultables a la
publicació catàleg que n’edita cada any l’IMEB.
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