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A U NIVERSIDADE

DA CORU NA

FESTEXA A SEMANA DA CIENCIA
investigadores Casto Rivadulla e
XurxoMarifio, xunto con diversos
actores, expoñendode forma moi
amenaos úhimos descubrimentos
na materia.
0 Centro de InnovaciónTeenoló~Jca en Edificación e Enxeñaría
Civil (Citeec) taménparticipa
Semanada Ciencia: o mércores 14

S.IUL¯ Santiago

A Semanada Ciencia é unha inidativa que promove a Unión
Europea, e que basicamente pretende achegara ciencia ó público
de todas us idades, estimulandoo
gusto e mais a euriosidade polo
saber cienúfico, e incenfivando
a participación dos cidadáns en
cuestións científicas mediantea
realización de diversas actividades de divulgación en museos,
universidades, centros de investigaeión ou parquesteenol6xicos,
entre nutras institudóns.
Nestasexta edición, que se estenderá ata finais do mesde novembro,están previstas a nivel
de España máis de 2.000 actividades que inclúen conferencias,
xornadas de portas abertas, exposicións, talleres ou percorridos
por lugares con interese científico. A iniciativa conta co patrocinio do Ministerio de Educacióne
Ciencia, en colabomcióncoas imUtociónscorrespondentesdas comunidades autónomas, e na súa
organización colaboran ademais
un total de 720 entidades pfiblicas e privadas.
Nocaso particular da nosa comunidade,a Consellería de Innovación e Industria preparou máis
de cen actividades, que fomnpresentadas a semana pasada en
Santiago por Salustiano Mato,
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Abrirus I~rios ó granpúblicoé un dosmelloresxeitos de achegarlleá sociedade
a innovacióncientífica
ciencia ó planoda vida cotiá: neste sentido, este anoaUniversidade
da Corufia dispuxo unha ampla e
variada programación.
Por exempto, a Facu|tade de
Ciencias acolle durante estas se-

homenaxeó mundorural coa aetividade Circuítoxurídico: Dereito
e Cienciano mundorural, que pretende achegar a ciencia xufidica
a aqueles sectores de Galicia que
pola súa simación non se atopan
próximosás universidades.
En cada tocalidade do programa realizarase unha xomada
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temática, con coloquios nos que
6UIADAS
NASCALES
LLESAMOSA
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participarán profesores e investiDESECUNDARIA
OSSEUSLABORATORIOS gadores da ~acultade. Ademais,o
circuíto contará can autobús-aula, que permanecerá ó langu do
director xeral de Investigación e manas,polas mañás,visitas guia- dia estacionado no concello, no
Desenvolvemento.E comoas uni- das de centros de Secundariapara que se difundirán as actividades
versidadesgalegas son un referen- amasaros sans laboratorios e de- do centro, se exporá unha mostra
te no relativo á ciencia e á inves- pendenciasde investigación.
de libros e revistas, e se repartirá
tigación, xoganun papel mol imPola súa banda, a Facultade de material divulgativo. Igualmenportante nesta aposta por levar a Dereito renderálie unha pequena te realizaranse enquisas entre os

veciños para que dean a súa opinión sobre os temas xurídicos que
máis interese poidan espertar no
mundorural. Baiona, Barreiros,
Betanzos, Cedeira, Cee, Negreira
e Vilalba serán os municipiosbeneficiadospor esta iniciativa ifinerante da Facultade de Dereito
da universidade coruñesa.
En canto á Facultade de Ciencias da Saúde prosegue co ciclo
de cafés cienffficos sobre neurociencia, organizadopolo grupo de
investigación Neurocom,Unidade
de Neurociencia e Control Motor
da Universidade da Coruña, co
obxecfivode acercar a neuroloxía
ó gran público dan xeito ameno.
Trátase dunha serie de
reunións nas que participan os

de novembro,o centro celebrará
unha xomadade portas abertas
na que ofrecerá unha visita guiada ó alumnadode centros educatiros da cidade da Coruñapolos
sens laboratoños.
Ademais, o Citeee organizou
un concurso de fotografías sobre
o temaAinvestigadón en Enxeñaría Civil eas obrasdvís ou edificacións con elementossingulares que
tivesen un estudocientífico outecnolóxico, que ten aberto o prazo
de recepción de imaxes ata o domingo 18 de novembro. As bases
deste certame pódense consultar na páxina web habilitada en
www.udc.es/citeec.
Finalmente, o CenU’ode Invesñgacións Tecnolóxicas (CIT) organiza tamén unha xornada de
porras abertas, o vindeiro venres
23 de novembro.Nesedía recibirá a visita de alumnosde bacharelato e últimos cursos de ciclos
formativos para darUes unha explicación das liñas de investigación dos diferentes gruposdo CIT
e sobre algúnsaspectosda investigación aplicada que se desenvolve
na Universidadeda Corufia, desde
un punto de vista pedagóxicoe de
divulgaciónciennfica. ¯
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