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València, 6 de maig de 2022 

Pint of Science torna a omplir els bars de 
ciència 
 

 El festival de divulgació científica Pint of Science pretén aproximar, 
un any més, el treball dels investigadors i investigadores 
valencianes al públic en general, en un to relaxat, entretingut i molt 
pròxim 
 

 En aquesta edició participa personal investigador de l'Institut de 
Biomedicina de València (IBV, CSIC), l'Institut de Física Corpuscular 
(IFIC, CSIC-UVEG) i l'Institut de Tecnologia Química (ITQ, CSIC-
UPV), entre altres. Així mateix, la Casa de la Ciència del CSIC a 
València col·labora amb l'organització d'aquest esdeveniment 

 
Els pròxims 9, 10 i 11 de maig, a partir de les 19 hores, tres bars de València situats en 
diferents barris de la ciutat -Casino Musical de Benimaclet, Ca Revolta i George Best 
Club- acolliran les xarrades de més de 20 científiques i científics de diferents centres 
d'investigació i universitats valencianes. Aquest esdeveniment mundial se celebra 
simultàniament en 44 ciutats espanyoles i en 400 ciutats de 24 països de tot el món. En 
l'última edició realitzada a València, més de 1.000 persones van assistir a les diferents 
xarrades celebrades. 
 
Neurociència, biomedicina, nanotecnologia, ciència dels aliments, física, medi ambient i 
sostenibilitat... La investigació científica que es realitza a la nostra ciutat, regada amb 
cervesa i amb una bona dosi d'humor i entreteniment, arriba de nou als bars. 
 
Ciència 100% valenciana 

 
El festival de divulgació científica Pint of Science pretén aproximar un any més el treball 
dels investigadors i investigadores valencianes al públic en general, en un to relaxat, 
entretingut i molt pròxim. 
 
Les xarrades estan organitzades per temàtiques en cadascun dels bars. En el Casino 
Musical de Benimaclet (Carrer del Baró de San Petrillo, 14), se celebrarà la sessió De los 
átomos a las galaxias, amb conferències sobre ciència gastronòmica, medi ambient, 
química, etc. 
 
En el George Best Club (Carrer Alzira, 12), tindrà lloc la sessió Nuestro cuerpo sobre salut, 
nanomedicina i biotecnologia. I Ca Revolta (carrer Sant Teresa, 10), acollirà Mente 
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maravillosa, amb xarrades sobre neurociència, el funcionament del cervell, la seua 
plasticitat i les malalties mentals. 
 
Aquesta trobada entre investigadors i investigadores i el públic en els bars de València 
reunirà més d'una vintena de científics i científiques, dels quals més de la meitat són 
dones, procedents de 18 centres d'investigació, entre ells les Facultats de Farmàcia i 
Medicina i els Instituts de Ciència Molecular (ICMOL) i de Biotecnologia i Biomedicina 
(BIOTECMED) de la Universitat de València; el Centre d'Investigació en Xarxa en Salut 
Mental (CIBERSAM); el Centre d'Investigació Príncep Felip (CIPF); l'Institut INCLIVA; 
l'Institut de Biomedicina de València (IBV, CSIC); l'Institut de Física Corpuscular (IFIC, 
CSIC-UVEG), i l'Institut de Tecnologia Química (ITQ, CSIC-UPV), entre altres. Així mateix, 
la Casa de la Ciència del CSIC a València col·labora amb l'organització d'aquest 
esdeveniment. 
 
Origen del festival 

 
El Pint of Science és una iniciativa que va sorgir en 2012 al Regne Unit quan uns 
investigadors de l'Imperial College de Londres, els doctors Praveen Paul i Michael 
Motskin, van posar en marxa un esdeveniment anomenat Conoce a los investigadores, 
en el qual van portar a pacients afectats de párkinson i alzheimer en els laboratoris per 
a veure exactament què és el que s'estava fent en la investigació de les seues malalties. 
 
Quan Paul i Motskin van comprovar l'interés de la gent, van decidir que, igual que ells 
anaven als laboratoris per a acostar-se a la ciència, la ciència podia anar a buscar a la 
gent, si no a les seues cases, almenys als bars. La iniciativa es va estendre ràpidament 
entre investigadors i investigadores, arribant a diversos països a través d'una xarxa de 
contactes. 
 
A Espanya, la iniciativa s'articula des de l'Associació de Divulgació Científica Pint of 
Science España, amb seu a Vitòria-Gasteiz. L'organització està formada per persones 
que, en el seu temps lliure i sense ànim de lucre, recluten a noves ciutats per al festival. 
L'edició de València compta amb el suport institucional del Centre d'Investigació Príncep 
Felip (CIPF), la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València i el CSIC. 
 
Més informació: http://pintofscience.es/events/valencia 
 
 

http://pintofscience.es/events/valencia
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Més informació:  CSIC Comunicació Comunitat Valenciana 

g.prensa@dicv.csic.es   https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 

Tel.: 963 622 757   

 

mailto:g.prensa@dicv.csic.es
https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/

