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Dimecres 27 de Novembre de 2013 

de les 11.30 a les 13 h, per a estudiants de 4t  d’Eso i Batxillerat 
 

Xerrada Conferenciant Lloc 
El bosó de Higgs: la partícula del 
buit 

Ramon Miquel Pascual Institut Joaquim Blume, 
Esplugues de Llobregat 

 

Actes de la Setmana de la Ciència i del Dia de la Ciència. 
Durant la Setmana de la Ciència, que té com a tòpic impulsar el coneixement de la ciència entre els 
estudiants, es celebra el Dia de la Ciència amb l’activitat  “La ciència en primera persona”. La xerrada permet 
divulgar un tema científic i posar a l’abast de l’alumnat la vida quotidiana, les anècdotes i les preocupacions 

dels científics. 
 

 

 

Cal comunicar-ho al Centre de Recursos Pedagògics, el més aviat possible, 

omplint les dades requerides al formulari d’inscripció 

  

*** L’assignació es farà tenint en compte l’ordre de les sol·licituds i l’espai. 
 

 
Títol de la xerrada: El bosó de Higgs: la partícula del buit 

Breu resum: 

L'estiu de 2012 el Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN) va anunciar el descobriment d'una 
nova partícula elemental consistent amb ser l'anomenat bosó de Higgs, postulat fa prop de 50 anys. La 
xerrada intentarà explicar què és aquesta partícula de Higgs, com s'ha trobat, i quina rellevància té per a 
la nostra comprensió de l'univers. 

 
Conferenciant: Ramon Miquel Pascual 
 
Sóc un físic que intenta entendre els components més íntims de l'univers i les seves interaccions, fent 
servir tant experiments que involucren acceleradors de partícules com observacions astronòmiques. 
Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona (UB) el 1985. Doctor en física experimental de 
partícules el 1989 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Estada post-doctoral al CERN, Ginebra 
(Suïssa) des de 1990 fins a 1996. Professor titular a la UB de 1997 al 2000. Traslladat el 2001 al 
Lawrence Berkeley National Lab, Berkeley, Califòrnia (EUA) com a científic permanent. Des de mitjans 
del 2006, professor d’investigació ICREA a l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Director adjunt de 
l'IFAE des del 2008. Investigador principal en els projectes "Dark Energy Survey" (DES), liderat per 
Fermilab (EUA), i "Physics of the Accelerating Universe" (PAU), liderat per l'IFAE. Tots dos projectes 
miren d'entendre la natura de l'"energia fosca" que està causant l'acceleració de l'expansió de l'univers. 
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