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Introducció 

 

• Iniciativa organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació i per Fira de Barcelona en el marc del Saló de l’Ensenyament. 

• Del 12 al 16 de març de 2014. Recinte firal de Montjuïc 

• 800 m2 nets d’espai d’exposició disponibles. 

• 70.000 persones van visitar el Saló de l'Ensenyament a la passada edició. 
 

  

 

comercial@red-ness.es 



Presentació 

 

 

EspaiCiència és una iniciativa per donar a conèixer a la ciutadania, i 

molt especialment els més joves, la recerca i la innovació que es du a 

terme a les nostres universitats, centres de recerca, empreses, 

entitats professionals, etc.  

 

Les activitats que s’hi programin han de resultar atractives per als 

visitants alhora que estimulin l’interès i la curiositat per la ciència. 

Demostracions científiques, tallers i d’altres activitats interactives 

permetran els investigadors i investigadores mostrar i compartir la 

seva recerca amb els joves estudiants. 

 

Aquesta actuació s’emmarca en la necessitat d’estimular l’interès dels 

joves vers la ciència i la tecnologia per tal de fomentar futures 

vocacions encaminades a la formació científica i/o tecnològica. 

 

 

 



Entorn: Saló de l’Ensenyament 

 

EspaiCiència s’integra dins el Saló de l’Ensenyament, fòrum anual d’informació i 

orientació sobre l’oferta educativa per als joves a partir de 15 anys, estudiants d’ESO, 

batxillerat, universitaris, etc.  

El Saló de l’Ensenyament integra múltiples espais expositius de gran interès i proporciona 

una visita que combina coneixement, formació i entreteniment. 

Aquest entorn pensem que és el més adient per celebrar-hi EspaiCiència, un espai on el 

coneixement científic i tecnològic estaran a l’abast dels joves estudiants. 

 

 
 
 

• 25 edicions 
• Saló consolidat i de prestigi 
• 70.000 visitants a l’edició de 2013 
• 200 expositors previstos 
• Més de 18.000 m2 d’exposició 
 
 
 
  
  



Condicions de participació 

 

 

 

 

• La Fundació assumeix el cost de l’espai d’exposició (cessió de l’espai, 

cànon del recinte, climatització, consum elèctric, vigilància i neteja dels espais 

compartits del saló).  

• Els expositors només hauran d’assumir les despeses derivades de la 

construcció del seu estand  i de la contractació de serveis complementaris que 

desitgin tenir (mobiliari, connexions a Internet, consums elèctrics i d’aigua, 

etc.). L’expositor contractarà directament aquests serveis amb SERVIFIRA. 

 
  

Fitxa tècnica estand modular 
 

•Fris corbat de PVC (color per a determinar) 
•Rètol en lletra de pal negra o blanca segons el sector 
•Plafons de melamina blanca 
•Moqueta col·locada directament sobre el terra 
•Perfils sistema octogonal 
•Il·luminació a base de carril de focus de 100 W a raó de 50 W/m2 

•Escomesa elèctrica diürna amb una base de 220 V (250 W lliures) 
•Plàstic protector de moqueta 
•Cànon de muntatge inclòs 
 

A més, l’estand inclou el següent mobiliari: 
 

•Mostrador color blanc 116x50x85 cm  
•Tamboret 

COST ESTAND 

MODULAR DE 20 m2 +  
 

 

  642€ + IVA 



Format 

 

 

 

 

• EspaiCiència ofereix 800 m2 nets d’espai d’exhibició 

• L’estand estàndard és de 20 m2 (5 m2 x 4 m2) 

• La ubicació del nostre espai és al triangle del Palau 2 nivell 0  

 (accés directe a la zona universitària) 

• Les activitats organitzades han de ser pensades per a un públic juvenil 

• Les entitats interessades a participar-hi hauran de remetre una petició 

de participació adreçada a Fira de Barcelona (Sra. Marta Lorenzo, 

mlorenzo@firabarcelona.com) fent constar les dades següents: 

 
a) Nom de la institució 

b) Dades fiscals i comercials de la institució 

c) Títol de l’activitat 

d) Descripció de l’activitat 

e) Metres quadrats requerits 

f) Necessitats logístiques (aigua, llum, Internet, etc.) 

 

 

 

mailto:mlorenzo@firabarcelona.com


Dinamització de l’espai 
 
 

Per tal de dinamitzar l’EspaiCiència es duen a 

terme diferents accions: 

 

Passaport científic: en participar de les 

activitats proposades per cada entitat de 

l’Espaiciència, els joves estudiantes obtindran 

diferents segells que els permetrà obtenir un 

petit obsequi i participar en el sorteig d’un 

telèfon mòbil Nokia Lumia 925. L’objectiu és 

engrescar els joves a participar de les diferents 

activitats científiques proposades pels 

expositors. 

 

 

 

 
 
 



Edició 2013 



Edicions anteriors 

 

 

Relació d’entitats que han 

participat en passades 

edicions 

Universitats  Universitat de Girona (UdG)  

Universitat Ramon Llull (URL) - La Salle  

Universitat de Vic (Uvic)  

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  

Universitat Rovira i Virgili (URV)  

Universitat Pompeu Fabra (UPF)  

Universitat de Barcelona (UB)  

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  

Centres de Recerca  Centre de Regulació Genòmica  (CRG)  

Event Lab IDIBAPS - UB  

Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)  

Institut Català de Paleontologia (ICP)  

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)  

Institut Català de Nanotecnologia (ICN)  

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)  

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera - CSIC Institut 

Cartogràfic  de Catalunya (ICC) 

Centres 

Tecnològics  

ASCAMM Centre Tecnològic  

Fundació CIM  

Empreses  Televisió de Catalunya  

Altres 

organitzacions  

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears  

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(MNACTEC)  

Associació Catalana de Centres de Recerca (ACER)  

EnginyCat, l’espai de la ciència i l’enginyeria  

Magma - Exporecerca  

Ciencia en Acción  

Fusion for Energy (F4E)  

Any Internacional de l’Astronomia  

Any Monturiol - Ictineu  

EXPLORATORI dels Recursos de la Natura 



 
PLÀNOL SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT 
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Fotos edicions anteriors 

 

 


