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L’entitat financera destina 400.000 euros al desenvolupament d’iniciatives 

mediambientals en què participaran directament els investigadors 
 

”la Caixa” i el CSIC s’uneixen per fomentar  

l’interès de la societat per la ciència  

i el medi ambient 
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” i el Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC) han signat un acord de col·laboració amb 

la finalitat de promoure l’educació i la sensibilització 

mediambiental i incentivar l’interès de la societat per la 

ciència.  

 

• Entre les accions que es duran a terme destaquen els 

projectes de millora i divulgació en l’àmbit de les ciències 

marines, com també l’educació ambiental dirigida a escolars a 

través de formats innovadors que impliquen la utilització de 

les noves tecnologies. En alguns d’aquests projectes 

participaran directament els mateixos investigadors.  

 

• L’acord que han signat complementa les diferents iniciatives 

que l’Obra Social desenvolupa en l’àrea de ciència, 

investigació i medi ambient. Entre les prioritats figuren la 

millora de les àrees naturals, la conservació de la biodiversitat 

marina i les iniciatives de divulgació i sensibilització als 

museus de la ciència, CosmoCaixa Barcelona i CosmoCaixa 

Madrid. 

 

 

Barcelona, 17 de setembre de 2010. El director general de la Fundació ”la 

Caixa”, Jaume Lanaspa, i el president de l’Agència Estatal Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC), Rafael Rodrigo, han signat un conveni de 

col·laboració per a la realització d’activitats d’educació i sensibilització que 

fomentin l’interès de la societat per la ciència. El conveni de col·laboració, 



que té una vigència d’un any, preveu una inversió de 400.000 euros de 

l’entitat financera. 

 

L’acord parteix de la convicció que unir esforços entre dues institucions que 

destinen part dels seus recursos a la divulgació i difusió de la ciència i el 

mediambient ha de contribuir a l’avanç del coneixement, al desenvolupament 

econòmic, social i cultural, i a la formació de les persones per al progrés de la 

societat. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el CSIC col·laboraran en la concepció i el 

desenvolupament de projectes i activitats que es duran a terme a tot Espanya. 

Entre les iniciatives que es posaran en marxa cal destacar els projectes 

centrats a divulgar la importància de la conservació del medi marí; les accions 

educatives dirigides a escolars de tot Espanya a través de la utilització de les 

noves tecnologies, i les iniciatives realitzades i explicades pels mateixos 

protagonistes, els investigadors.  

  

Un compromís amb la divulgació i el medi ambient 

 

El conveni signat constata el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la 

promoció de la divulgació científica i del medi ambient. Ho demostren el 

Programa de conservació d’espais naturals que es porta a terme en 

col·laboració amb les conselleries de Medi Ambient i diputacions de tot el 

territori espanyol; el programa ”la Caixa” a favor del mar, l’objectiu principal 

del qual és la conservació de la biodiversitat marina; o les múltiples iniciatives 

que es porten a terme als museus de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa”: 

CosmoCaixa Barcelona i CosmoCaixa Madrid. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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