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Centres Cívics de les Corts

Dissabte 8 d'octubre, a les 11 h

CONCURS:
"INVESTIGUEM 
LES CORTS"  



DESCRIPCIÓ DEL CONCURS INICI I PUNT DE TROBADA

A les 11 h iniciarem la gimcana al c. 
Joan Güell, on trobareu la carpa 
informativa de projectes de ciència 
ciutadana i Bee- Path.

Els investigadors de la UB us informaran 
de com baixar l'aplicació Bee-Path i de 
les instruccions necessàries per iniciar la 
prova. 

DOTACIÓ DE PREMIS 

Es concediran tres premis, de caràcter 
personal i intransferible, als tres grups 
guanyadors amb les millors marques de 
temps enregistrades: 

1r premi: 4 entrades de dia per al Sònar 
2017

2n premi: 4 entrades per al Museu Blau + 
4 entrades per al CosmoCaixa

3r premi: 4 entrades al MIBA (Museu 
d'Idees i Invents de Barcelona)

@BCN_LesCorts

Per Festa Major, el Centre Cívic Can 
Deu, Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
i el Centre Cívic Joan Oliver "Pere 
Quart" organitzen, conjuntament amb la 
UB i amb la col·laboració del teixit 
associatiu i altres agents del territori de 
les Corts, un concurs per a tots públics, 
que contribuirà alhora amb un projecte 
de ciència ciutadana en mobilitat 
humana de la Facultat de Física de la 
UB en el marc del programa de
Ciència Ciutadana als Barris,
organitzat per l'Institut de Cultura de
Barcelona.

El concurs consistirà en trobar unes 
localitzacions i escollir el recorregut que 
cada grup trobi que és el més ràpid.   

El grup que trobi les localitzacions en la 
millor marca de temps optarà als premis 
establerts.

Per tal d'enregistrar les dades i contribuir 
en el projecte de mobilitat, serà 
imprescindible connectar l'aplicació mòbil 
Bee-Path. Els investigadors i 
col·laboradors de la UB us donaran les 
instruccions prèvies abans de començar 
la gimcana. 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Abans del 28 de setembre a qualsevol 
dels tres centres cívics. 

Can Deu: 93 410 10 07
Josep M. Trias i Peitx: 93 448 04 99  
Joan Oliver "Pere Quart": 93 339 82 61 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consulteu les bases del concurs a:

cccandeu.com 
ccrierablanca.com 
ccperequart.com
lameva.barcelona.cat/lescorts

Amb el suport de: Col·labora:
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