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BENVINGUDA 
 

10ALAMENOS9 us convida a participar a la 7ª Edició del Festival Nacional de Nanociència i 
Nanotecnologia que es celebrarà durant el 2022 en diferents països (15) Iberoamericans i SudÀfrica. 

Després de l’èxit assolit en les sis prèvies edicions, s’organitza novament 10ALAMENOS9, 
esdeveniment de divulgació científica que té com a finalitat apropar la nanotecnologia a la societat, 
sense tenir en compte l’edat ni els coneixements. D’una forma amena i emocionant el visitant 
s’endinsarà en el sorprenent món nano, és a dir, el món de les coses petites, de la milmilionèsima (10-
9, 10 a la menys 9) part d’un metre, mida lleugerament superior als àtoms i a les molècules, la mida 
del nostre ADN.  

10ALAMENOS9 té com a objectiu final la sensibilització i l’augment del coneixement general cap a la 
nanociència i la nanotecnologia (N&N) al nostre país, mostrant les implicacions i l’abast de la N&N a 
través de tallers, exposicions, taules rodones, cafès, tertúlies, seminaris, classes magistrals, actuacions 
de ciència, art i moltes altres activitats. Tot això buscant un contacte directe amb la societat, orientat 
a l’establiment d’un nanodiàleg experts-societat que faciliti el coneixement de l’anomenada revolució 
industrial del segle XXI, la revolució nano tecnològica. 

El total de les activitats que es realitzaran al 2022 arribaran a més de 15000 persones. A més a més, 
implicaran a molts dels principals centres d’investigació i Universitats dedicats a la investigació en 
nanotecnologia a Espanya. Amb tot això, esperem que gaudiu d’un meravellós passeig pel nanomón! 

 

Salutacions cordials, 

 

 

Organització de 10ALAMENOS9 

 



 

 

Exposicions 

Contempla imatges espectaculars obtingudes emprant microscopis 
d’alta tecnologia habituals en el món de la nanotecnologia, com el 
Microscopi de Forces Atòmiques i el Microscopi Electrònic. 
Busquem divulgar la nanociència d’una forma visual i accessible a 
tots els públics. 

 

Exposició "Un passeig pel nanomón"  

Els assistents podran gaudir tot contemplant imatges de diferents 
nanoobjectes captades per instruments que s’han convertit en els 
“ulls del nanomón”.  

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

A càrrec CCiTUB 

 

Exposició "Món nano: l'increïble món dels insectes"  

En aquesta exposició, es poden veure estructures diminutes que no es poden observar a simple vista. 
L'exposició es basa en l'anàlisi micro i nanoestructural de diferents insectes. Així, es poden observar 
els ommatidis que componen els ulls, els petits pels d'algunes ales, les protuberàncies d'unes altres o 
l'interior d'una antena seccionada d'una abella bufó, entre altres exemples. Així mateix, en l'exposició 
hi ha imatges a alta magnificació de coses quotidianes, com poden ser la purpurina, un gra de sorra de 
mar o un cabell de persona. En elles observem detalls que, sense aquesta visió microscòpica, passarien 
desapercebuts. 

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

A càrrec CCiTUB 

 

 



 

 

Tallers 

Els investigadors dels centres participants duran a terme una sèrie 

d'activitats relacionades amb la seva recerca: demostracions 

científiques, xerrades breus, tallers per a infants, joves i adults. 

 

 
Nanoinvestigant  

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

a) Microscòpia Electrònica, Difracció i àtoms (Grup LENS-

MIND, IN2UB) 

S’explicarà el funcionament de la microscòpia electrònica de 
transmissió fent una analogia amb un “difractador” casolà. Aquest 
aparell ens serveix per ensenyar als nens/nenes que mitjançant la 
difracció es poden mesurar gruixos d’objectes molt petits, aquest 
fet quedarà exemplificat quan els demostrem que poden mesurar 
el gruix del seu cabell. Per altra, anant més enllà, els expliquem que aprofitant la longitud d’ona dels 
electrons podem veure les estructures cristal·lines dels materials.  

b) Del supermercat a casa (CCiTUB) 

Ensenyarem alguns dels productes i de les aplicacions de la nanotecnologia 
ja presents al mercat. Mitjançant experiments senzills i de fàcil 
comprensió, pretenem apropar a la societat les possibilitats que ofereix la 
nanotecnologia. Mostrarem als assistents que la nanotecnologia ja està 
present en la vida quotidiana a través de productes que ja contenen aplicacions nanotecnològiques, 
com la superhidrofobicitat, els ferrofluids o els materials antibaf, entre d’altres.  

 

C) Les maravelles de l’or nano (IQAC_CSIC) 

L’or sempre ens ha fascinat, des de l’antiguitat. Al present, la seva fascinació ha canviat, hem passat 
d’admirar la seva brillantor i puresa a admirar les seves propietats nano que fan variar el seu color i 
obren enormes possibilitats en diferents sectors, destacant la potencialitat en el món de la 
nanomedicina.  



 

 

 

 

Altres Tallers 

MATERIALITZA’t 

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

A càrrec: Departamento de Ciencia de Materiales y 
Química Física. Facultad de Química 

  

 

 

 

 

 

Materialitza’t (Secció Departamental de Ciència i Enginyeria de Materials del Dept. de Ciència de 

Materials i Química Física de la Universitat de Barcelona) 

Aquest taller està pensat perquè el visitant, atret per tot el que 
envolta la Ciència i Enginyeria de Materials, pugui interactuar 
amb els diferents materials exposats. Al mateix temps, es 
realitzarà, amb algun exemple, una visualització històrica de 
com ha evolucionat algun objecte quotidià, gràcies a la ciència i 
als científics. 

 

 

 

 

 



 

 

Activitats singulars 

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

Escape Room Ginna (ELECMI) 

 
La humanitat no ha aconseguit complir els reptes plantejats 
en l'agenda 2100, la qual cosa ens posa a tots en una situació 
molt compromesa. 

L'objectiu d'aquests reptes era afrontar tres grans problemes 
que afecten la terra: la falta d'energia per a tota la població; 
problemes de subministraments d'aliments i aigua en 
diverses parts de planeta, la biodiversitat i els ecosistemes. 

Per tot això Ginna, cap del laboratori 3RTS100 de 
nanotecnologia, ha estat treballant molt dur durant anys per 
a trobar solució a aquests problemes. 

Aquest laboratori és molt especial, és l'únic que a penes mesura un micròmetre quadrat i en ell Ginna, 
gràcies als seus increïbles microscopis, ha elaborat uns informes que permetran dur a terme un pla 
d'acció ràpida per a solucionar aquests problemes. 

 

 



 

 

GARA: L’energia que ens envolta (IREC) 

 

Vine a conèixer “Gara i l’energia que ens envolta” un projecte 

expositiu de divulgació científica innovadora desenvolupat per 

l'IREC sobre la transició energètica i sostenibilitat amb la 

col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación. 

L’exposició pretén aprofundir el coneixement científic de les 

persones sobre una temàtica tan actual com preocupant com 

és l'energia. Es vol obrir 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. Us aproparem les diferents àrees de la 

investigació de l’IREC sobre energia i la seva relació amb els 

objectius de desenvolupament sostenible. 

Mira el teaser que hem preparat! https://youtu.be/StPemuRUJFo  

Guiatge de l’exposició a càrrec d’Anna Magrasó de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya 

(IREC). 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/StPemuRUJFo


 

 

 

APP PARADOX (FACULTAT FÍSICA/IN2UB) 

 

En aquest joc l’usuari controla una porta que separa dues 

cambres amb un gas. A mesura que les partícules de gas 

individuals s'acosten a la porta, el jugador ha d'obrir i 

tancar-la ràpidament per permetre que només les 

partícules ràpides passin en una direcció i només les que 

es mouen lentament en l'altra. En fer-ho, el jugador crea 

un desequilibri de temperatura entre les dues cambres (i 

una disminució de l'entropia del gas!). 

 

Aquest desequilibri es fa servir aleshores com a font 

d'energia per impulsar un cotxe. El cotxe ha d'arribar a la meta per una carretera plena d'obstacles —

tombes i barrils que redueixen la seva velocitat— i premis —rubins— abans que el Monstre l’atrapi! 

El joc es basa en la paradoxa del dimoni de Maxwell, proposada pel físic 

escocès James Clerk Maxwell el 1867. La paradoxa, formulada com un 

experiment mental, proposa una possible violació de la segona llei de la 

termodinàmica per un ésser diminut —el dimoni— que podria mesurar la 

velocitat de les partícules en un gas i decidir si obre o tanca una porta per 

separar les ràpides de les lentes. A causa de la naturalesa cinètica de la 

temperatura, com a resultat de les seves accions el dimoni faria que una 

cambra s'escalfés i l'altra es refredés. Aquest procés disminuiria l'entropia 

total dels gasos, en aparent violació de la segona llei de la termodinàmica.  

 

Aquesta paradoxa va obrir la porta a una interpretació estadística de la 

segona llei i va estimular la relació entre la termodinàmica i la teoria de la 

informació. 

 

 

 



 

 

 

NANOSEMINARIS (FACULTAT FÍSICA/IN2UB)  

 

Lloc: CC PERE QUART:  27 Abril 2022. 10-14h 

 

 
El Festival inclou activitats per introduir als assistents a la 
nanociència i la nanotecnologia des de diferents punts de 
vista i aproximacions. 

 

 

Seminaris de diferents especialistes en Nanotecnologia 

 

Arantxa Fraile (Facultat Física UB/IN2UB) 

Francesca Peiró (Facultat Física UB/IN2UB) 

  



 

 

 

 

 

10ALAMENOS9  

A LES XARXES SOCIALS 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://10alamenos9.es/es/congreso-de-nanotecnologia/ 

@festnano 

https://www.facebook.com/10alamenos9/ 

https://www.youtube.com/channel/UC1e27_ceNm3NlLx4rMdEj6w 

https://www.flickr.com/photos/141012760@N05/ 

http://10alamenos9.es/es/congreso-de-nanotecnologia/
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https://www.facebook.com/10alamenos9/
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https://www.flickr.com/photos/141012760@N05/
https://www.flickr.com/photos/141012760@N05/

