
Nota de premsa 

 

El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” presenta en exclusiva mundial 

un innovador programa audiovisual de planetari digital que convida el públic a 

viatjar pels cinc regnes dels éssers vius a través de microcàmeres 

 

Viatge a la nanobiodiversitat, a 
CosmoCaixa Madrid 

 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta en exclusiva mundial al planetari 

digital de CosmoCaixa Madrid (Alcobendas) NanoCam. Viatge a la 

biodiversitat, un innovador i pioner programa audiovisual que 
proposa al visitant un apassionant viatge pels cinc regnes dels 
éssers vius a través de nanocàmeres.  

 
• Bacteris dipositats en una agulla de cosir, un poll allotjat en un 

cabell humà, un àcar sobre el cap d’una formiga, l’interior de la 
floridura d’una taronja, el viatge del pol·len des que surt dels 
estams d’una flor, són alguns dels exemples d’aquest meravellós 
món microscòpic que ara, i gràcies a la tecnologia d’última 
generació, es poden veure en gran format tridimensional. 

 
• Es tracta d’imatges úniques, impactants, commovedores i 

impressionants que ens acosten a l’apassionant món de la 
biodiversitat que ens envolta però que, per les nostres limitacions 
visuals, som incapaços de percebre.  

 
• Concebut i dissenyat per Producciones El Exilio, NanoCam. Viatge 

a la biodiversitat està fet amb les últimes tècniques en animació 
digital partint d’observacions fetes amb microscopis electrònics, 
amb una gran fidelitat als models naturals i un altíssim rigor 
científic.  

 
• Aquesta projecció forma part de la programació de Madrid amb 

motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Biodiversitat, en 
el qual l’Obra Social ”la Caixa”, a través de l’Àrea de Ciència, 
Investigació i Medi Ambient, té com a objectiu principal fomentar el 
respecte cap a la natura a través del coneixement de la diversitat 
biològica, present en qualsevol racó del nostre planeta, per petit i 
inhòspit que sigui.  

 
 



Madrid, 11 d’agost de 2010.-  L’ONU va declarar l’any 2010 como l’Any 

Internacional de la Biodiversitat (IYB). Durant tot l’any s’estan organitzant 

innombrables iniciatives arreu del món per difondre informació, promoure la 

protecció de la diversitat biològica i encoratjar les organitzacions, les 

institucions, les empreses i el públic en general a prendre mesures directes per 

reduir la pèrdua constant de la diversitat biològica global. 

 

El nostre planeta s’enfronta a una accelerada desaparició dels ecosistemes i a 

la irreversible pèrdua de la seva valuosa biodiversitat. Per diversitat entenem 

l’àmplia varietat d’éssers vius (plantes, animals, microorganismes...) que viuen 

sobre la Terra i els ecosistemes en els quals habiten.  

 

L’Obra Social ”la Caixa”, en el seu compromís per la conservació de la 

biodiversitat i la divulgació científica, se suma a la celebració d’aquesta 

efemèride mundial amb la presentació en exclusiva mundial a CosmoCaixa 

Madrid de NanoCam. Viatge a la biodiversitat, un innovador i capdavanter 

programa audiovisual de planetari digital que proposa al visitant un apassionant 

viatge pels cinc regnes dels éssers vius a través de nanocàmeres en les quals 

l’ull humà pot apreciar espècies i objectius amb dimensions de només 0,00008 

mm. 

 

El Planetari digital de CosmoCaixa, dedicat fins ara a continguts d’astronomia 

exclusivament, passa a ampliar el seu camp de divulgació, i aconsegueix 

mostrar continguts de biologia d’una manera molt atractiva i sorprenent.   

 

Amb NanoCam. Viatge a la biodiversitat, CosmoCaixa Madrid ofereix un punt 

de vista únic, suggeridor, didàctic i divertit per acostar-nos als éssers vius com 

mai abans no els havíem vist. Es tracta d’una invitació a reflexionar sobre què 

és la vida. 

 

Dirigit per Roberto Girón i produït per El Exilio en col·laboració amb Educando, 

educación y comunicación ambiental, a més de ser una idea innovadora per la 

manera de mostrar els continguts, en presenta un desenvolupament impecable 

i cuidat, tant en els aspectes científics com tècnics. 

 

El programa pretén fomentar entre els joves el desenvolupament de la vocació 

científica, l’esperit investigador i el respecte cap a la natura a través del 

coneixement, d’una manera lúdica i divertida, de la diversitat biològica, present 

en qualsevol racó del nostre planeta, per petit i inhòspit que sigui.       

 

Els continguts de Nanocam. Viatge a la biodiversitat estan adaptats als 

continguts curriculars del darrer cicle d’educació primària i tota l’educació 

secundària. A més, gràcies a les imatges impactants i d’alta qualitat és un 

programa que sorprèn tant els més petits com els adults. 

 

A partir de fotografies de microscopi electrònic de rastreig es van modelar totes 

les estructures i tots els organismes que hi apareixen. S’ha fet servir software 



que emula el procés de modelat amb argila, cosa que aporta una estètica molt 

orgànica, com si fossin petites escultures en moviment gràcies a les últimes 

tècniques i software d’animació. 

 

Els músics Pablo Cebrián i Julio Tejera han estat els encarregat de fer la banda 

sonora original que acompanya el visitant en cada un dels regnes. Una música 

que emociona i ens submergeix en la biodiversitat del nostre planeta. Cada 

regne té una música pròpia, que ens hi introdueix i ens transporta fins als 

ambients en què viuen els éssers vius, amb moments de tensió creixent i 

moments més relaxats que ens transmeten sentiments de pau i harmonia. 

 

Un planetari, dos nois, imatges de microscopi electrònic i l’última tecnologia en 

animació en 3D conviden a un plaent passeig per cada regne dels éssers vius. 

Se’n descobreixen les característiques, la importància en els ecosistemes, el 

valor per a l’ésser humà i la bellesa intrínseca a cada ésser viu.   

 

Els protagonistes són estudiants que estan buscant informació a internet sobre 

biodiversitat per fer un treball de classe quan descobreixen NanoCam i, sense 

adonar-se’n, comencen a manejar unes microcàmeres repartides per diferents 

llocs del planeta. Amb cada descobriment es van emocionant i van entenent la 

importància que tenen tots i cadascun dels éssers vius del nostre planeta per 

petits i insignificant que semblin.     

 

Durant el viatge a cada un dels regnes, va apareixent contínuament una 

pantalla amb informació, animacions i fotografies per complementar les 

explicacions de la nanoveu. 

 

Regne dels bacteris    
El viatge comença pel regne dels bacteris, els primers habitants del planeta i 

origen de la resta dels regnes, ubics, perillosos i imprescindibles.  

 

La primera nanocàmera es dirigeix a un cosidor, on sembla que no hi ha vida, 

però en aconseguir més d’un milió d’augments descobrirem que en una petita 

part d’una agulla viuen milers de bacteris. Veurem els diferents grups de 

bacteris, la classificació, la morfologia, les característiques, i comprovarem la 

petitíssima mida que tenen gràcies a una escala que contínuament ens indica 

la talla d’aquests microorganismes.  

 

Regne dels protists   
La segona nanocam es dirigeix a un bassal en busca d’animals, però de sobte 

entrarem dins d’una gota d’aigua, i comprovarem com milers de petits 

microorganismes neden i ens envolten per tot arreu, és el regne dels protists.  

 

Aquest regne, potser el gran desconegut, inclou éssers vius ben diferents, com 

ara les algues, els protozous, les floridures mucoses i altres grups. 

Comprovarem la gran variabilitat d’organismes inclosos en aquest regne, 



probablement aquest grup és polifilètic, és a dir, que inclou organismes amb 

orígens diferents.  

 

Apareixeran paramecis nedant sobre els nostres caps, amebes reptant en 

busca de menjar, flagel·lats a tota velocitat i vorticel·les ancorades al substrat 

atrapant partícules d’aliment. Fins i tot ens introduirem a l’interior d’una closca 

de rizòpode.  

 

Regne dels fongs     
Buscant al regne dels fongs, els nostres estudiants esperen trobar-hi bolets, 

però descobreixen que aquest regne és molt més ampli, apareixen floridures, 

llevats i estructures que mai no haguessin pensat que pertanyen a aquest 

regne.  

 

La nanocam s’introduirà en l’entramat d’hifes d’un fong i ens mostrarà que és 

molt més que un bolet. També descobrirem fongs comestibles com els del 

rocafort o paràsits com els dels peus. I ens sorprendrem amb la quantitat 

d’utilitats d’aquest ampli grup.  

 

Ens explicarà com els fongs viuen en simbiosi amb altres grups i els ajuden a 

sobreviure, com en el cas de les plantes. O com juntament amb les algues 

formen líquens, organismes totalment diferents. Però també com els fongs 

poden ser paràsits i causar malalties en plantes i animals.   

 

Regne de les plantes 
Les plantes, gràcies a la seva mida no són estranyes per a nosaltres, però 

gràcies als augments de la nanocam en podrem gaudir d’una manera que mai 

no hauríem imaginat. Viatjarem per la superfície d’una fulla, on veurem les 

cèl·lules de l’epidermis, els estomes amb formes suggeridores i passarem entre 

pèls i gotes d’essències, ens endinsarem en una flor i volarem entre els grans 

de pol·len. 

 

El regne animal 
El viatge al regne dels animals comença amb una sorpresa, ja que la nanocam 

s’introdueix entre els cabells d’una noia, quan apareix un visitant inesperat, un 

poll amb les seves esmolades i amenaçadores extremitats. També hi 

descobrirà altres insectes, i volarem entre les potes d’un pugó i les antenes 

d’una formiga.  

 

Per concloure, una nanocam ens mostrarà la relació entre grups d’éssers vius, 

veurem com els pugons s’alimenten d’una planta, que alimenta al seu torn les 

formigues perquè la defensin dels depredadors, però la formiga és parasitada 

per un àcar que té una infecció de bacteris, infectats al seu torn per un virus… 

 

Producciones El Exilio 
Producciones El Exilio, S.L. és una empresa de disseny i producció audiovisual 

orientada principalment a la televisió, el cinema i la publicitat. 



 

Treballa per a les televisions generalistes principals i és la responsable de la 

imatge d’Antena 3 Noticias i els informatius de Cuatro. Ha desenvolupat per a 

RTVE campanyes de continuïtat del seu canal principal LA1, Canal Clan o 

Canal Internacional; i ha fet la imatge de sèries i programes, entre els quals 

destaquen Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Yo soy Bea o El 

aprendiz. 

 

La seva vocació s’orienta cap a l’educació i la divulgació de la ciència dirigida 

especialment als nens i els joves. Per aquest motiu, des de l’any 2008 El Exilio 

ha aplicat tota l’experiència adquirida al llarg de més de 15 anys al 

desenvolupament de diversos productes de producció pròpia. 

 

El primer que ha vist la llum ha estat NanoCam. Viatge a la biodiversitat, un 

innovador audiovisual que ens permet complir amb la nostra vocació de 

difondre coneixements i despertar curiositat i inquietud en els nens.  

 

 
Planetari digital 
NanoCam. Viatge a la biodiversitat 
 
A partir de 7 anys  
Preu: 2 euros/persona 

 

CosmoCaixa Madrid 
Adreça: Pintor Velázquez, s/n. 28700   
Entrada general al museu, entre 2 i 3 euros 

Telèfon d’informació: 91 484 52 00 

Pàgina web: http://www.fundacio.lacaixa.es   

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


