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Nazio Batuen (NBE) Batzar Nagusiaren erabakiz, 2011 hau Kimikaren 
Nazioarteko Urtea da. Modu horretan, kontzientziazioa piztu nahi da, jendeak 
jakin dezan zientzia honek nolako ekarpenak egin dizkion gizateriaren 
ongizateari. 

Otsailaren 7tik martxoaren 17ra, AlhóndigaBilbaok, Euskal Herriko 
Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatearekin batera, urte osoan 
antolatuko diren ekitaldiekin bat egingo du, eta bere lehen hiruhilekoa 
diziplina horri eskainiko dio; izan ere, gaur egun, gure bizitzako ia esparru 
guztietan dago.

‘KIMIKA HUTSA GARA’ lemapean, Kimikaren gaineko estimua areagotu nahi 
dugu, funtsezko tresna delako gizartearen beharrizanak asetzeko; gainera, 
gazteen artean kimikarekiko interesa sustatu nahi dugu, eta kimikaren 
etorkizun sortzaileagatiko gogo bizia ere piztu nahi dugu.

Kimikaren Nazioarteko Urte zoriontsua!

Interesa pizteko eta gure bizi-kalitatearen hobekuntzaren garrantzia 
erakusteko asmoz, adin guztietako publikoari zuzendutako jarduerak 
eskaintzen ditugu, zientzia honen aurrerapenekin eta aurrerapenok gizartean 
duten eraginarekin erlazionatuta:  

HITZALDIAK
Kimikak gizartearen aurrerapenerako duen garrantzia.

TAILERRAK
Diziplina honekiko interesa eta jakin-mina sustatzea. 
Esperimentu errazak eginez, irakastea eta ikastea.

KARTEL LEHIAKETA
Ikaslez osatutako taldeetan, ikuspegi positiboa sustatzea.

Jarduerak//

KIMIKA 
HUTSA 
GARA
Otsailaren 7tik martxoaren 17ra 
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Otsaila
OSTEGUNA

Kimika 
eta kirola

Kimika eta 
etorkizuna

01 HITZALDIA

NORI DAGO ZUZENDUTA?
Jende guztiari.

HELBURUAK
Kimikaren eta kirolaren munduen artean dagoen lotura estua 
ezagutzera ematea, gertakari bitxiak eta informazio interesga-
rria eskainiz.

ZERTAN DATZA?
Solasaldi dibulgatibo honetan, Jaime Lissavetzkyk agerian 
jarriko du kimikaren aurrerapenek sekulako eragina izan 
dutela kirolean, hainbat gaitan: material berrien bidezko 
ekipamenduan, kirol instalazioetan, segurtasunean, 
osasunean eta kiroleko dopinaren aurkako borrokan, hain 
zuzen ere.

NOR IZANGO DA HIZLARIA?
Jaime Lissavetzky doktorea 
Une honetan, Kirolerako Estatuko idazkaria. Zientzia Kimikoe-
tan doktorea Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Aipatu-
tako unibertsitate horretan Ohorezko Domina eman zioten. 
Kimika Organikoko alboko irakasle gisa aritu zen Alcalá de He-
naresko Unibertsitatean. 
Ondoren, Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluan egon zen, zien-
tzialari titular gisa.

Inaugurazioa  
Ordutegia 18:30
Tokia Auditorioa, -1 solairua
Hizkuntza Gaztelania
Sarrera 2€ 

NORI DAGO ZUZENDUTA?
Jende guztiari.

HELBURUAK
Kimika gure gaur egungo bizi-kalitatea modu esanguratsuan 
hobetzen laguntzen duen zientzia nagusietako gisa erakustea.

ZERTAN DATZA?
Hitzaldian, Kimikak gure gizartearen ongizateari egin dizkion 
ekarpenak jorratuko dira. 

NOR IZANGO DA HIZLARIA?
Bernardo Herradón doktorea 
Lizentziatua eta doktorea Zientzia Kimikoetan, Madrilgo Complu-
tense Unibertsitatean.
CSICeko ikerlari zientifikoa eta Kimika Organikoko Institutuaren 
zuzendaria 2006ko urritik. 
Azken urteotan, dibulgazio zientifikoko lanetan aritu izan da, 
hainbat jarduera antolatzen eta bertan parte hartzen: zientziaren 
azokak, ate irekien jardunaldiak, bigarren hezkuntzako eta ba-
txilergoko ikasleei emandako hitzaldiak, bigarren hezkuntzako 
eta batxilergoko ikasleen praktikak, eta dibulgazio lehiaketetako 
epaimahaikidea.

02 HITZALDIA

17

Otsaila
OSTEGUNA

Ordutegia 19:30
Tokia Bastida Aretoa, -2 solairua
Hizkuntza Gaztelania
Sarrera 2€ 

SARRERAK INFOPUNTUA 
eta TICKET BOX-ean

SARRERAK INFOPUNTUA 
eta TICKET BOX-ean
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SARRERAK INFOPUNTUA 
eta TICKET BOX-ean

SARRERAK INFOPUNTUA 
eta TICKET BOX-ean

24 

Otsaila
OSTEGUNA

MEDIKAMENTUAK: 
Natura, inspirazio gisa

NORI DAGO ZUZENDUTA?
Jende guztiari.

HELBURUAK
Mundu zientifikoa herritarrei hurbilaraztea.

ZERTAN DATZA?
Medikamentuei buruzko, duten jatorri kimikoari buruzko eta giza 
gaixotasunak prebenitzeko, diagnostikatzeko eta tratatzeko 
duten erabilgarritasunari buruzko hitzaldia izango da.
  
NOR IZANGO DA HIZLARIA?
Carmen Nájera doktorea
Kimika Elkarte Frantziarraren Saria jaso duen lehen zientzialari 
espainiarra izan da, ikerketetan egin duen ibilbideagatik. 
Oxford eta Harvardeko unibertsitateetan ikasi zuen, eta, ber-
tan, Elias J. Corey Kimikako Nobel saridunarekin egin zuen lan. 
1979an Oviedon doktoratu zen, eta orain Alacanteko Unibert-
sitatean katedraduna den kimikari honen nahia medikamentu 
berriak sortzea da. 300 artikulu zientifiko baino gehiagoren eta 
argitalpen ugariren egilea da, eta, gaur egun, Alacanteko Uni-
bertsitateko Kimika Organikoko Sailaren zuzendaria da.

Ordutegia 19:30
Tokia Bastida Aretoa, -2 solairua
Hizkuntza Gaztelania
Sarrera 2€ 

Kimika eta 
sukaldea

NORI DAGO ZUZENDUTA?
Jende guztiari.

HELBURUAK
Elikagaiek sukaldean izaten dituzten erreakzio kimikoak eta eral-
daketak aztertzea.

ZERTAN DATZA?
Kimika beti egon izan da presente gastronomian. Azken 
urteotan, Ferrán Adrià bezalako sukaldariek urrats bat eman 
dute aurrerantz, elementu kimikoak sartuz (esate baterako, 
nitrogeno likidoa), prestaketetan adierazpen forma berriak bilatuz 
eta elikagaiek sukaldean dituzten eraldaketak ikertuz. Hitzaldi 
honetan, sukaldea laborategi handi bat dela ikusiko dugu. 

NOR IZANGO DA HIZLARIA?
Claudi Mans doktorea
Kimikari espainiarra, irakaslea da Bartzelonako Unibertsitatean. 
Dibulgazio zientifikoari buruzko zenbait saiakera liburu argitara-
tu ditu, denak ere modu sinplean idatzita eta eguneroko bizitzako 
adibideak jarriz:
• Sferificaciones y macarrones. La ciencia en la cocina tradicio-
nal y moderna (2010).
•  Los secretos de las etiquetas. La química de los productos del 
hogar (2007).
•  Tortilla quemada (2005).

04 HITZALDIA03 HITZALDIA

03

Martxoa
OSTEGUNA

Ordutegia 18:00
Tokia Bastida Aretoa, -2 solairua
Hizkuntza Gaztelania
Sarrera 2€ 

Kartel lehiaketako 
sari-banaketa 19:30
Sarrera doan
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02/07tik 
03/17ra 

ASTELEHENETIK 
OSTIRALERA

Handitan... 
zientzialaria 
izan nahi dut01 TAILERRA

02 TAILERRA

NORI DAGO ZUZENDUTA?
DBHko 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako ikasleak (kimika 
ikasten ari direnak).

HELBURUAK
DBHko eta Batxilergoko ikasleek Zientziarekiko eta, bereziki, 
Kimikarekiko duten interesa sustatzea da proiektu honen 
helburu nagusia. Eta zientziaren, teknologiaren eta gizartearen 
arteko elkarrizketa hobetzea, bokazio zientifikoak areagotuz. 
Modu horretan, etorkizuneko lehiakortasuna bermatuko da, 
ikerketa, garapen eta berrikuntza arloetan.

ZERTAN DATZA?
Ikasleek zenbait esperimentu egingo dituzte bi irakasleren 
begiradapean; irakasleetako bat ikastetxekoa bertakoa izango 
da, eta bestea, berriz, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta 
Teknologia Fakultateko bat. Era berean, EHU/UPVko Zientzia eta 
Teknologia Fakultateko irakasleek egingo dituzten demostrazio-
esperimentu batzuk ikusiko dituzte.

OHARRAK
Talde bakoitzean, gehienez ere, 12 ikasle egon ahal izango dira, 
eta ikastetxeko kimikako irakasle batekin etorri beharko dira.
Talde bakoitzari dagozkion jarduerak edo ekintzak egiteko 
aurreikusitako denbora 2 ordukoa da.

NORI DAGO ZUZENDUTA?
8 eta 12 urte bitarteko neska-mutikoak.

HELBURUAK
Kimika irakatsi eta ikastea, esperimentu sinple batzuen eta 
esperimentu horiek dituzten aplikazio erakargarrien bitartez. 
Etxean eta lanean egunero erabiltzen ditugun produktu, material 
eta substantzien bitartez, erreakzio kimikoak ikertu daitezkeela 
adieraztea.

ZERTAN DATZA?
Neska-mutikoei zuzendutako demostrazioak, EHU/UPVko 
Zientzia eta Teknologia Fakultateko zientzialarien eskutik.

NOR IZANGO DA HIZLARIA?
EHU/UPVko Zientzia eta Teknologia Fakultateko doktoretzako 
irakasle eta ikasleak.

OHARRAK
Egunean bi saio, bakoitza 30 minutukoa:
Ostiraletan, 18:00etan (euskaraz) eta 18:45ean (gaztelaniaz).
Larunbatetan, 18:00etan (euskaraz) eta 18:45ean (gaztelaniaz).

Ordutegia - Goizeko saioa: 
09:30etik 12:00etara 
Arratsaldeko saioa:
15:30etik 18:00etara 
Tokia Laborategi Aretoa 
(Kulturen Ataria)
Hizkuntza Euskara-Gaztelania
Sarrera Sartzeko, aldez aurretik 
izena eman beharko da 
Infopuntuan - 944 014 014

Ordutegia (Bi saio) 
18:00 / 18:45
Tokia Laborategi Aretoa 
(Kulturen Ataria)
Hizkuntza Euskara - Gaztelania
Sarrera 2€ 

www.alhondigabilbao.com www.alhondigabilbao.com

OSTIRALA ETA 
LARUNBATA

02/12tik 
03/05ra

Kimika 
bizirik
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www.alhondigabilbao.com

Eztabaidatu dezagun 
zientziari buruz. 
Jolastu eta erabaki.

Zientzia
Live!

ROLEPLAYING / 03 TAILERRA

NORI DAGO ZUZENDUTA?
Jende guztiari.

HELBURUAK
Ekimen honen bitartez, AlhóndigaBilbaok eta Elhuyar Funda-
zioak eztabaidarako espazio ireki bat eskaini nahi dute. Ber-
tan, informazioa lortu, jolastu, eta ikerlarien, politikarien zein 
erabiltzaileen azalean jarri ahal izango zara, zure taldearekin 
batera gaurkotasunezko gai zientifikoren bati konponbidea 
aurkitzeko.  Etorri, parte hartu, jolastu eta erabaki. Zuk ere asko 
duzu esateko.

ZERTAN DATZA?
Zer iritzi dugu azken aldiko aurrerapen zientifiko eta 
teknologikoei buruz? Nahikoa dakigu? Zer esango genuke, gai 
hauei buruzko erabakietan parte hartu ahal izango bagenu? 
Zein rol agertzen dira erabaki mota hauetan? 

OHARRAK
Parte-hartzaile kopurua 50 lagunekoa da, 5 edo 6 laguneko 
taldeetan

NORI DAGO ZUZENDUTA?
14 eta 18 urte bitarteko gazteak.

HELBURUAK
Zientzia LIVE! Ekimenaren helburua zientzia gure gazteei hurbila-
raztea da, modu erakargarri eta ulergarrian. Era berean, gazteen 
artean zientziarekiko interesa eta jakin-mina ere sustatu nahi dira.

ZERTAN DATZA?
Zientzia gizakiak garatu duen esparrurik aberatsenetakoa da. 
Gainera, zientzia gauza dibertigarria eta ulertzeko erraza izan 
daiteke. Horretarako, zenbait esperimentu harrigarri egingo 
ditugu, eta, horrela, eguneroko bizitzako aplikazio batzuk 
ulertu ahal izango ditugu. 

NOR IZANGO DA HIZLARIA?
Zientzia Live! Elhuyar Fundazioaren ekimena da. Tailerretako 
esperimentuak EHU/UPVko karrera zientifikoetako azken 
kurtsoetako ikasleek zuzenduko dituzte, Elhuyar Fundazioko 
arduradun baten koordinaziopean.

OHARRAK
Saio bakoitzak 25 minutuko hiru tailer ditu. Tailerrak aldi berean 
eskaintzen dira, eta hiru taldeak txandaka arituko dira tailer 
bakoitzean. Tailerretan, zenbait esperimentu egingo dira, gai 
jakin batekin erlazionatutako fenomeno zientifiko harrigarriak 
erakusteko. 
Tailer bakoitzean, gehienez ere, 25 gaztek hartuko dute parte.
* Otsailaren 19an, euskaraz / Otsailaren 26an, gaztelaniaz

04 TAILERRA

19, 26

Otsaila
LARUNBATAK

12

Martxoa
LARUNBATAK

Ordutegia 18:00etik 20:00etara

Tokia Kulturen Ataria
(Mediatekaren eraikinaren azpian)

Hizkuntza Euskara-Gaztelania
Parte-hartzaile kopurua 50
Sarrera doan, leku kopurua 
bete arte

Ordutegia 19:00/19:30/20:00
Tokia Kulturen Ataria
(Mediatekaren eraikinaren azpian)

Hizkuntza Euskara-Gaztelania
Parte-hartzaile kopurua 
25, tailer bakoitzeko
Sarrera doan, 
gonbidapenarekin.

www.alhondigabilbao.com
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Kartel 
lehiaketa

NORI DAGO ZUZENDUTA?
DBH eta Batxilergoko ikasleak.

HELBURUAK
DBH eta Batxilergoko ikasleen artean Kimikaren ikuspegi 
positiboa sustatzea da lehiaketa honen helburua. Horretarako, 
ikasle-taldeek kartelak sortuko dituzte, eta, bertan, Kimika 
izango da gai nagusia.

ZERTAN DATZA?
Ikasleek, euren ikastetxeko irakasle batek orientatuta, A0 
neurriko kartel bat aurkeztuko dute, eta, bertan, Kimikak gaur 
egungo munduan duen garrantzia islatuko dute.

OHARRAK
Gaiak mailaren arabera daude bereizita:

DBH: zentzumenen Kimika
BATXILERGOA: Kimikak Mundua elikatu dezake?

DENA DA KIMIKA

10/20

OTSAILA

Kartelen erakusketa:
Kulturen Ataria

Sari banaketa:
Martxoak 3
Bastida Aretoa, -2 solairua
19:30ean
Sarrera doan


