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i Tècnica d’Espanya

24 d’octubre 
a CosmoCaixa, Barcelona



Dijous 24 d’octubre

9.30 h Obertura institucional

10 h “Science capital and informal science learning”

A càrrec de Karen Davies, Head of Learning and Resources  
del Science Museum Grup (Londres)

11 h Coffee-break

11.30 h “Actualitat de les sales permanents”

A càrrec de Bárbara Malinowska– Pohoryles, responsable 
del departament d’exposicions del Kopernicus Science Centre 
(Varsòvia); Merja Laukia, directora de Col·leccions 
i exposicions del Musée des Confluencées (Lió), 
i Javier Hidalgo, responsable de les exposicions de 
ciència de la Fundació Bancària ”la Caixa” (Barcelona)

Moderat per Sonia Hernández, directora del Museu 
de les Aigües (Cornellà de Llobregat) 

13 h “El museu com un media”

A càrrec de Pampa García i Núria Jar, periodistes científiques

14 h Debat

14.30 h Lunch

16 h “L’impacte social dels museus de ciència”

A càrrec d’Anna Omedes, directora del Museu de Ciències 
Naturals (Barcelona); Marta Soler, responsable dels 
programes educatius del Museu de les Aigües (Cornellà de 
Llobregat), i Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic 
del Montsec (Lleida)

Moderat per Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla 
(Barcelona)

18 h Visita a la nova Sala Univers

Aquest 2019, coincidint amb la inauguració 
de la nova Sala Univers, CosmoCaixa acull la 20a 
edició de la reunió de l’Associació de Centres de 
Ciència i Tècnica d’Espanya. 

El dijous 24 d’octubre es presenta un programa 
obert a divulgadors científics, museòlegs i 
gestors culturals on es replanteja quin ha de 
ser el paper dels museus de ciència en clau 
de present i futur. Els museus són capaços 
d’arribar a produir un impacte en els visitants? 
L’educació no formal pot ajudar a formar un 
capital científic? Com s’arriba als diversos 
col·lectius socials que no són visitants habituals 
dels nostres museus?

El dia 25 d’octubre es farà una reunió 
exclusiva per als membres de l’Associació 
de Museus i Centres de Ciència i Tècnica 
d’Espanya.
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