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24 de setembre del 2021 - Nit Europea dels Investigadors –  

“European Researchers’ Night” 

 

IREC presenta el seu projecte expositiu sobre 

transició energètica en la nit dels investigadors 

 

• "Gara i l'energia que ens envolta" és un projecte expositiu de divulgació 

científica innovadora desenvolupat per l'IREC sobre la transició 

energètica amb la col·laboració de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación 

• La iniciativa pretén millorar l'educació cientificotècnica de la societat 

sobre una temàtica tan actual com preocupant com és l'energia 

• S'obre a un diàleg amb la ciutadania per millorar la formació social en 

ciència i energia, augmentar el coneixement científic i apropar les 

investigacions científiques en matèria energètica 

 

Barcelona, 22 de setembre del 2021.- El proper divendres 24 de setembre, l'Institut de 

Recerca en Energia de Catalunya (IREC) et convida a descobrir el seu projecte expositiu de 

divulgació científica innovadora sobre transició energètica durant la "La Nit de la Recerca", 

que es mostrarà a la seu de CosmoCaixa a Barcelona, dins de l'espai "fira de la 

investigació". Moltes ciutats de tot Europa celebren aquest esdeveniment la mateixa nit, 

amb l'objectiu de donar a conèixer de primera mà les investigacions en el camp de la 

ciència i tecnologia per aconseguir un futur més sostenible, a través d'un contacte directe 

amb els propis experts i expertes. 

IREC es suma, així, a la iniciativa mostrant el projecte expositiu "Gara i l'energia que ens 

envolta", una eina adreçada a el públic no especialitzat, que pretén millorar l'educació 

cientificotècnica de la societat sobre una temàtica tan actual com preocupant com és 

l'energia, i la transició cap a un model més sostenible per al nostre planeta. La presentació a 

CosmoCaixa és la primera aproximació del que serà una exposició modular completa a 

finals d’any. El projecte començarà la seva itinerància al gener de l'any 2022 en diferents 

ubicacions, incloent centres cívics, equipaments mediambientals, museus o cursos 

educatius per a públic escolar. 

Amb aquesta iniciativa, l'IREC pretén apropar diferents àrees d'investigació de l'energia 

mostrant les investigacions que s'estan duent a terme en l'actualitat en la recerca de 

solucions a la gestió de l'energia a través dels reptes dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS ) relacionats: (ODS 7: Energia assequible i no contaminant, ODS 11: 

Ciutats i comunitats sostenibles, ODS 12: Producció i consum responsable, ODS 13: Acció 

pel clima), experimentant a través dels mòduls interactius i de gamificació. També s'obre a 

un diàleg amb la ciutadania per millorar la formació social en ciència i energia, augmentar el 

coneixement científic i apropar les investigacions científiques en matèria energètica. 
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Aquest any Cosmocaixa s'afegeix a la celebració de "La Nit de la Recerca" amb una 

programació de diferents activitats per gaudir de la investigació a través de xerrades 

dinamitzades, tallers, contes, dansa i molta diversió. Totes les activitats seran gratuïtes i 

amb inscripció prèvia per garantir que es compleixen totes les mesures preventives en 

relació a la COVID-19. L'activitat està organitzada per ESCIENCIA en col·laboració de 

Fundació La Caixa a Barcelona. 

"Gara i l'energia que ens envolta" és un projecte de divulgació científica finançat amb la 

col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) -Ministerio 

de Ciencia e Innovación. 

 

 

Sobre l’IREC 

L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és el centre de recerca de referència 

en el sector de l'energia a Catalunya, i forma part del sistema CERCA de la Generalitat de 

Catalunya. Creat l'any 2008, té l'objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible de la 

societat i augmentar la competitivitat del teixit industrial en el sector energètic. El centre 

desenvolupa recerca d'excel·lència a mitjà i llarg termini, la innovació i el desenvolupament 

de nous productes tecnològics i la disseminació de coneixement rellevant per a la 

ciutadania. 

 

Enllaços 

Enllaç i inscripcions a l’esdeveniment: https://cosmocaixa.org/es/p/feria-de-la-
investigacion_a35238522  
 
Projecte Gara-FECYT: https://www.irec.cat/press-society/outreach-society/gara-fecyt/  

Sobre l’IREC: https://www.irec.cat/  

 
Contacte i informació sobre l'exposició i la seva futura itinerància 
 
Anna Magrasó 

Comunicació de projectes de l'IREC 

Departament de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia  
amagraso@irec.cat  

IREC- Institut de Recerca en Energia de Catalunya 

Mòbil: 674  123 245 

Tel. 93 3562615 (ext 230)  
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