
Grups participants a la Fira Recerca en directe 2019

Amb quin aliment et menjaries un cuc? 
Insectes, nous ingredients per a l’alimentació
FoodIE (Food Innovation &Engineering). Universitat Rovira i Virgili (URV)
Els insectes tenen un potencial molt elevat per a l’elaboració de nous aliments des del punt de vista de la 
salut, el medi ambient i l'econòmic. Aquest grup de la URV investiga el possible ús d’aquests organismes com 
a ingredients per a l’alimentació animal i humana. Vine a fer snacks amb insectes a través d’una 
impressora 3D i veure la influència dels aliments que els hi donem per tal de modificar la seva 
composició química!

Què t'enganxa a les drogues?
Drogues i gens
Grup de recerca en Neurogenètica. Universitat de Barcelona (UB)
La drogodependència és un trastorn que depèn de factors socials i psicològics, però la contribució genètica 
és clau. Investigadors/es d’aquest grup de la UB  estudien els condicionants genètics de la vulnerabilitat a 
l’addicció a les drogues a través de cultius de neurones, models animals i en persones amb diverses 
addiccions. Vine a extreure el teu propi ADN i observa com es fan els estudis en in vivo!

Es pot editar el teu genoma?
CRISPR i la regeneració d’òrgans
Pluripotency for organ regeneration. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
La tecnologia CRISPR és una nova eina molecular per editar i corregir l’ADN que ha obert portes en el camp 
de la biomedicina. Investigadors/es de l’IBEC, a través de la combinació de tècniques d’edició genètica amb 
cèl·lules mare pluripotents —induïdes amb tecnologies com la bioimpressió 3D—, investiguen la generació 
d’organoids (petits òrgans) de ronyó per estudiar malalties renals. Vine a posar en pràctica aquesta 
revolucionària tècnica d’edició genètica!

Què ens diuen les mutacions sobre el càncer?
Desxifrant el codi del càncer
Barcelona Biomedical Genomics Laboratory. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
L’estudi del càncer des d’una perspectiva genòmica permet obrir portes a una medicina personalitzada. A 
l’IRB Barcelona treballem en la identificació de les alteracions del genoma que donen lloc a processos 
tumorals, així com dels mecanismes responsables de la seva aparició, i el potencial d'aquest coneixement per 
millorar l’elecció dels tractaments més adequats per als pacients oncològics. Vine a analitzar mutacions de 
diversos càncers amb bioinformàtica!

Com faries un tren volador?  
Magnetisme, superconductivitat i...levitació?
Superconducting Materials and Large Scale Nanostructures. Institut de Ciència de Materials de 
Barcelona (ICMAB - CSIC)
El nou paradigma energètic requereix noves tecnologies més eficients i sostenibles. Els materials supercon-
ductors hi juguen un paper primordial i moltes aplicacions, com ara en cables o motors, es beneficiaran de les 
seves propietats úniques. A l’ICMAB investiguen, entre d’altres, la preparació de cintes superconductores per 
mètodes químics. Vine a posar a prova l’eficiència de la superconductivitat i la levitació magnètica i 
com es pot desenvolupar un tren levitant!

L’eina d’una paleontòloga: frankfurt, quètxup o mostassa?
Sí que ve d’un pam!
Àrea de Conservació i Preparació. Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
La mida dels fòssils que estudien els científics/ques pot anar des d’enormes ossos d'un dinosaure fins a petites dents d'un 
micromamífer. És per això que a l’ICP fan servir un ampli ventall d’eines en el procés de recerca com grans martells pneumàtics 
o fins i tot petites agulles de precisió en el procés de recerca. Vine a fer de paleontòleg/ga i posar en pràctica diferents 
mètodes i tècniques per conèixer més de la vida del passat!
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Podem fer servir greix per a cremar el greix?
El greix marró, un aliat contra l’obesitat
Grup de recerca Molecular Metabolism and Disease. Universitat de Barcelona (UB)
La propensió a l’obesitat ve determinada per les alteracions en la bioquímica i biologia molecular a les cèl·lules 
adiposes, que acumulen el greix a l'organisme, i especialment a les adiposes marrons i beix, que "cremen" 
l'excés de calories ingerides i mantenen així el pes corporal. Aquest grup de recerca de la UB investiga les 
alteracions als sistemes de gestió de l’energia dels aliments que mengem, i els gens i molècules que n'estan 
implicats. Vine a descobrir la capacitat d'activació del teu teixit adipós marró!

Creus que caben 40.000 quilòmetres d'ADN dins d'un tub d’assaig?
La topologia de l’ADN
DNA Topology Lab. Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC)
L’ADN d’una única cèl·lula del nostre organisme té una llargària de 2 metres. A l’IBMB-CSIC estudiem l'empaquetament 
d’aquesta molècula dins el nucli, com es regula aquest procés i les implicacions biològiques que té, i hem aconseguit desxifrar 
el seu primer nivell de plegament. Vine a manipular mostres d’ADN i a descobrir com hem pogut resoldre una de les 
paradoxes font de debat durant més de tres dècades!

Quina és la partícula fonamental més abundant del teu cos?
El món subatòmic i els enigmes de l’Univers
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
A escales molt petites l'Univers és incert, aleatori, inestable i en constant transformació. A l'IFAE fan recerca, experimental i 
teòrica, a la frontera de la física de partícules, l'astrofísica i la cosmologia per abordar preguntes fonamentals sobre el nostre 
cosmos: quines partícules el formen? Com interaccionen entre elles? Vine a descobrir els grans enigmes de l'Univers i 
com estudiem les partícules! 

Pots curar el càncer amb llum?
Llum i matèria, aplicacions biomèdiques contra el càncer 
Plasmon Nano-Optics. ICFO - Institut de Ciències Fotòniques
La llum i la matèria a nanoescala es comporten de manera molt diferent de la que estem acostumats. A l’ICFO estudien la 
interacció de la llum amb nanoestructures i en particular amb nanopartícules metàl·liques per cercar noves estratègies per a la 
detecció precoç i teràpia fototèrmica del càncer. Vine a experimentar com les nanopartícules permeten escalfar de 
manera eficient i selectiva les cèl·lules canceroses!

Naixem ja contaminats per l’aire?
Coneixes l’aire que respires?
Grup de Salut Infantil. Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
La contaminació de l'aire —un dels temes que més preocupen quan parlem de salut pública— és responsable d’un gran 
nombre de malalties en adults i, especialment, en infants. A l’ISGlobal investiguen aquells contaminants atmosfèrics que 
representen l’amenaça més gran per a la salut dels més petits. Vine a fer mesures de la qualitat de l’aire i a relacionar-les 
amb possibles problemes de salut en les etapes infantils! 

Què investiguem a batchillerat?
Què investiguem al batxillerat?
Programa BATX2LAB 2018-2019
Un any més, el Parc Científic de Barcelona (PCB) ha atorgat un premi a tres treballs de recerca dels estudiants de batxillerat 
que han participat en el programa BATX2LAB, fent la part pràctica del projecte sota la tutela d'un investigador d'entitats 
ubicades al PCB. Els guanyadors seran presents en un estand de la Fira per explicar als assistents el projecte d'investigació 
que han dut a terme. Vine a conèixer als joves guanyadors i la seva recerca!
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