
FIRA DEL CONEIXEMENT

PRESENTACIÓ:
La Fira del Coneixement té per finalitat donar a conèixer projectes punters relacio-
nats amb la ciència i la tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres 
centres de recerca. Enguany es tractaran temàtiques molt dispars, des d’aspectes 
relacionats amb la cooperació i desenvolupament, l’enginyeria a la medicina, la re-
habilitació d’edificis, fins a qüestions energètiques. Es tracta de provocar l’augment 
de l’interès dels joves, i de la societat en general, per aquestes matèries, fomentant 
l’esperit d’aprenentatge basat en la recerca, i despertant vocacions científiques, tot 
demostrant que la ciència es troba a l’abast de tothom i que s’esforça per aproxi-
mar-se a la societat.
El marc incomparable que ofereix la Comarca del Berguedà permetrà, a la vegada, 
efectuar visites opcionals sobre el terreny. 

DATES I HORARIS:
18 i 19 d’abril de 9:00 a 18:00 h.

VISITA OPCIONAL:
Espai natural protegit Serra de Queralt (temps aproximat 1h).

ESTANDS:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA:

Circuits i Sistemes de Comunicació - CIRCUIT
Les TIC aplicades a la cooperació per al 
desenvolupament

Enginyeria Tèxtil UPC - TECTEX-POLQUITEX-ENMA 
Els Teixits del futur

Rehabilitació i Restauració Arquitectònica - REARQ
Rehabilitar la ciutat des de la porta de casa

Monitoring and Modelling in Engineering Geology - 
EnGeoModels
Ús de drons en caracterització del terreny i prevenció 
de riscos geològics

Exploratori dels recursos de la natura - ERN
Open Science Schooling: Ciència i Tecnologia arreu!

Anàlisi i Tecnologia d’Estructures i Materials - ATEM
Molins de vent al mar (Energia Offshore)

Robòtica Intel·ligent i Sistemes - GRINS
La medicina també necessita robòtica

Laboratori d’Enginyeria Marítima - LIM
Podem veure els riscos marins?

Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge
i la Parla - TALP
Parlem/escoltem, escrivim/llegim, dialoguem, percebem
sons,... i les màquines?

EXPOSICIONS:
Tecnologies i Cooperació pel Desenvolupament

Imatges del sud

A càrrec del Centre de Cooperació i Desenvolupament 
(CCD) de la UPC.

CONFERÈNCIA:

2018 Any Europeu del Patrimoni Cultural

“La Realitat Virtual: Una eina per apropar-se al 
Patrimoni Cultural”, a càrrec de la professora 
Marta Fairén del Grup de Recerca Visuaització, 
Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG) de la UPC.

Data:
18 d’abril a les 11:30 h 
Pavelló de Suècia de Berga
Admissió per rigorós ordre d’inscripció



ORGANITZACIÓ:

Fira del Coneixement
2018

93 8777233 / 28
exploratori@exploratori.org

www.exploratori.org
@ExploratoriRN

CONTACTE:

ON?
L’Exploratori dels Recursos de la Natura s’ubica a Berga, 
comarca del Berguedà:

- D’una gran riquesa natural i paisatgística
- A una hora de l’àrea metropolitana.

Aquest fet permet descentralitzar el coneixement:
- Complint una responsabilitat important de la Universitat.
- Portant-lo al territori on es troben els recursos naturals 
que donen sentit al projecte.

Exploratori dels Recursos de la Natura
Berga, 18 i 19 d’abril

Informació i inscripcions:
Tel. 93 8777228 / 33 (de 9:00 a 14:00 h)
Pels instituts: Reservar torns amb l’organització.
e-mail: 
exploratori@exploratori.org
web:
www.exploratori.org

Lloc de realització:
Pavelló de Suècia,
C/ de la Colònia escolar, núm. 2 - Berga
Servei d’autocars gratuït.

Destinataris:
Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i CFGS, 
i públic interessat en general.

Amb la col·laboració de:

Amb el patrocini de:


