
  

Amb la col·laboració de:  
 

 

 

UNA NIT AL LABORATORI 
 

Presentació de la sèrie de vuit clips realitzats per l’Observatori de la Comunicació 

Científica sobre la recerca catalana que es realitza de nit 

 

Acte d’inauguració de la XV Edició del Màster en Comunicació 

Científica, Mèdica i Ambiental IDEC-UPF 
 

Lloc. Institut d’Educació Continuada de l’UPF. Carrer de Balmes, 132. 

 

Dia i hora. Dilluns 22 de febrer, de 19:00 a 20:30. 

 

 

L'Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF) i l'Institut d'Educació 

Continuada (IDEC-UPF) us conviden a l'acte d’inauguració de la XV edició del Màster 

en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental IDEC-UPF (MCC15). La sessió tindrà 

lloc el proper dilluns 22 de febrer de 19:00 a 20:30 hores a la seu de l’Institut 

d’Educació Continuada (IDEC-UPF), al carrer de Balmes, 132. 

 

En l’acte, Vladimir de Semir i Gema Revuelta, director i sotsdirectora del màster, 

donaran la benvinguda als estudiants de la nova edició. A continuació, es farà la 

presentació pública de la sèrie de clips Una nit al laboratori. 

 

Una nit al laboratori agrupa vuit documentals de entre 3 i 5 minuts sobre la recerca que 

es realitza a Catalunya en horari nocturn. En el marc de les seves accions de divulgació, 

l’OCC-UPF, gràcies a l'Ajut per a Actuacions de Divulgació Científica de la Generalitat 

de Catalunya (ACDC 2009), ha realitzat aquestes petites càpsules. 

 

En moltes ciutats en les que existeix una important activitat científica, aquesta no cessa 

quan arriba la nit. Molts experiments i investigacions precisen que caigui el sol per 

poder dur-los a terme. Els documentals d'Una nit al laboratori s'endinsen en un món 

poc conegut de la ciència catalana: el de la seva vida nocturna. 

 

Des de mitjanit fins a l'alba els reporters d’Una nit al laboratori viatgen a vuit centres 

on es desenvolupen activitats científiques i, de la mà dels investigadors i les 

investigadores, veuen de prop com treballen per resoldre els enigmes de la vida que es 

qüestionen. Però compte, no tots els laboratoris tenen tubs d'assaig i bates blanques. Hi 

ha espais que sorprendran. 


