SAFARI
DE CIÈNCIA

Tens esperit d’explorador i vols formar part
d’una expedició d’intrèpids científics? Vine el
diumenge 10 de febrer a partir de les 11 del
matí a prendre mesures i recollir mostres a
la llera del riu Besòs. Mentre investiguem,
gaudirem també de dues propostes de circ
que exploren científicament el moviment
i el so.
A la llera del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs,
observarem i fotografiarem el riu i els seus
macroinvertebrats, estudiarem la presència
de plantes al·lergògenes i podrem informar
del nivell de risc d’al·lèrgies a la zona. A la
platja del Fòrum, farem una diagnosi completa de la qualitat ambiental de l’entorn i
buscarem punts de cria de mosquit. També
recaptarem informació sobre inundacions i
pluges intenses recents i històriques, recollirem dades sobre les olors a la zona i avaluarem la presència de microplàstics a la platja.
Un safari divertit que demana la participació
de tots i totes, de petits i grans! Investiga
i passa-t’ho bé.

PARTICIPANTS
Ateneu Popular de 9 Barris
D-NOSES - Fundación Ibercivis
Floodup (Grup GAMA-UB)
IMVEC - Publiclab
La Central del Circ
Líquens de Barcelona
Mosquito Alert
Observadors del Mar - Plàstic 0
Oficina de Ciència Ciutadana
Planttes
RiuNet i Projecte Rius

ACTUACIONS DE CIRC
A les 11 i a les a 14 h, a La
Central del Circ, podrem
veure la proposta de circ
Pulsacions , de la Cia. Voël,
que experimenta amb l’amplificació del batec del cor
(aforament limitat).
A partir de les 11 h, a la llera
del Besòs, participa en la captació col·lectiva de sons utilitzant hidròfons o micròfons
ceràmics de la mà de Miguel
García i la seva proposta de
circ Freqs.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
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CENTRAL DEL CIRC
11 i 14 h

PLATJA DEL FÒRUM

LLERA DEL BESÒS

PUNT DE COORDINACIÓ DE L’OBSERVACIÓ
I RECOLLIDA DE MOSTRES

PUNT DE COORDINACIÓ DE L’OBSERVACIÓ
I RECOLLIDA DE MOSTRES

Cia. Voël
Durada: 60 min

Participants: D-NOSES, Floodup, Líquens de Barcelona,
Mosquito Alert, Observadors del mar i Plàstic0.

Participants: Ateneu Popular 9 Barris,
IMVEC - Publiclab, Planttes i RiuNet.

Pulsacions

ESPECTACLE SIMULTANI:

11.30 h, 12.15 h i 13.15 h

Freqs

Miguel García
www.biennalciutaticiencia.barcelona
#CiutatiCiència
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