
 

 

El tancament de la càpsula clausura els actes de celebració de l’Any Cerdà 

 

CosmoCaixa acull la  
Càpsula del Temps de l’Any Cerdà  

 
• Avui, 16 de setembre, CosmoCaixa acull la Càpsula del Temps de 

l’Any Cerdà, que quedarà instal·lada a la plaça de la Ciència 

durant 150 anys. S’obrirà el 2159 per celebrar el 300è aniversari 

de l’aprovació del Pla de Reforma i Eixample de Barcelona 

d’Ildefons Cerdà.  

 

• L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el director general de la 

Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presidit l’acte de 

tancament de la càpsula, que conté a dins les principals 

publicacions que ha generat l’Any Cerdà, entrevistes amb 

experts, catàlegs de les exposicions que s’han fet per celebrar 

l’efemèride, el resum de totes les activitats que hi ha hagut a la 

ciutat durant l’Any Cerdà i 3.276 missatges dels ciutadans, entre 

altres.  

 

• Preservar i deixar constància de com és Barcelona i del que 

pensen els barcelonins i les barcelonines d’avui de com serà la 

Barcelona del 2159 és un dels objectius d’aquesta iniciativa. 

 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2010. L’últim projecte de l’Any Cerdà, la 

Càpsula del Temps, s’ha tancat avui a CosmoCaixa amb un acte en què han 

estat presents l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el director general de la 

Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa.  

 

El projecte Barcelona 2159, adreçat bàsicament a un públic que utilitza 

Internet com a forma habitual d’obtenir informació, pretenia connectar el 

passat i el futur de la nostra ciutat d’una manera fresca i divertida: obrint, 

d’una banda, una porta lateral per entrar a l’univers Cerdà a les persones que 

directament potser no s’haurien interessat per aquest urbanista, i de l’altra, 

convidant tothom a imaginar la ciutat del futur tal com va fer Cerdà fa 150 

anys.  

 

La base de tot el projecte consistia a fer imaginar als ciutadans com seria 

Barcelona d’aquí a 150 anys i, al final de l’Any Cerdà, guardar tots els 



testimonis rebuts durant l’any, conjuntament amb tota la documentació que 

ha generat l’Any Cerdà i tota la documentació de Cerdà, en una Càpsula del 

Temps que s’obrirà el 2159, en el 300è aniversari de l’aprovació del Pla de 

Reforma i Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà.  

 

L’emotivitat i l’atractiu de poder deixar un missatge als ciutadans i les 

ciutadanes del futur va ser el pretext i la motivació perquè els qui 

desconeixien la rellevància d’aquest any temàtic s’hi acostessin, 

entenguessin el significat de projectar el futur i poguessin arribar a reconèixer 

el valor de l’exercici de Cerdà en projectar una ciutat per als barcelonins del 

seu futur. 

 

El darrer dia de l’Any Cerdà, l’11 de juny de 2010, tots els missatges 

conservats a la pàgina web www.barcelona2159.org i tota la documentació 

generada durant l’Any Cerdà es van introduir dins la Càpsula del Temps de 

l’Any Cerdà, que, gràcies a un conveni amb la Fundació ”la Caixa”, s’ha 

instal·lat a CosmoCaixa Barcelona fins al 2159.  

 

Per què a CosmoCaixa  

 

Hi ha tres motius que han estat decisius a l’hora d’instal·lar la Càpsula del 

Temps a CosmoCaixa: 

 

La ubicació. El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, CosmoCaixa 

Barcelona, està situat a la «muralla», psicològica evidentment, que separa la 

Barcelona actual de la Barcelona del futur: la ronda de Dalt. La Càpsula del 

Temps, que s’obrirà d’aquí a 150 anys, s’havia d’instal·lar no a la ciutat 

antiga, no a l’Eixample, sinó a les portes de la ciutat del futur.  

 

L’interès per la tecnologia i la ciència. CosmoCaixa és un centre de 

referència pel que fa a l’ús de tecnologies per divulgar la ciència. La utilització 

de la Càpsula del Temps al llarg dels pròxims 150 anys per explicar 

materials, tecnologia i ciència permetrà fer-ne un objecte viu i didàctic.  

 

Tipus de públic. CosmoCaixa Barcelona és el centre que més públic jove té 

de tot Barcelona, una mitjana de 100.000 joves a l’any. A més a més, 

garanteix que el llegat dipositat i la Càpsula del Temps es mantindran vius 

durant tots aquests anys.  

 

La Càpsula del Temps 

 

Les mides de la càpsula són 1,92 metres d’altura per 1,1 metres d’amplada. 

La part externa està formada per un embolcall d’acer inoxidable. Al seu torn, 

aquest embolcall està dividit en dues parts independents (una base i un 

contenidor) separades per un gravat xifrat d’homenatge a la ciutat, en català, 



castellà, anglès, xinés i àrab.  La frase del gravat es “l’aire de la ciutat ens 

farà lliures”. Es tracta d’una dita alemanya de l’Edat Mitja, citada per Max 

Weber, Hegel i altres filòsofs. Sembla ser que Weber la va trobar en una 

porta d’una ciutat alemanya, també la trobem en cançons medievals. Aquesta 

dita descriu un antic principi legislatiu que explica que era necessari 

romandre con habitant d’una ciutat més d’un any i un dia per alliberar-se de 

la dependència d’un senyor feudal. 

 

Un mecanisme es mourà manualment un cop a l’any com a temporitzador 

perquè finalment l’any 2159 el gravat es pugui llegir i el contenidor se separi 

de la base on hi ha la informació. Així doncs, caldrà fer 150 vegades aquest 

moviment fins que es puguin separar totes dues parts. 

 

A la base hi ha una caixa de plom que conté, d’una banda, un cilindre de 

vidre hermètic amb nitrogen a dins. El cilindre conté la informació guardada 

en un format òptic amb el lector corresponent i un generador elèctric solar per 

alimentar amb autonomia el lector quan calgui. El nitrogen crea una 

atmosfera inerta que resol la conservació dels components electrònics i 

n’evita l’oxidació. La caixa de plom conté també postals físiques que s’han 

rebut per correu ordinari. 

 

El disseny de la càpsula és obra d’un jove equip d’enginyers i dissenyadors 

industrials, ONIS, coordinats per Núria Coll des de l’Escola Superior de 

Disseny Elisava. A més, l’empresa ACERINOX ha cedit desinteressadament 

part del material d’acer inoxidable de la càpsula i ACT-NANOTEC ha 

col·laborat en el seu aïllament tèrmic.  

 

 

El contingut  

 

La Càpsula del Temps conté les principals publicacions que va generar l’Any 

Cerdà, totes les entrevistes que es van fer als experts, els catàlegs de les 

exposicions que es van organitzar per celebrar l’efemèride, el resum de totes 

les activitats que hi va haver a la ciutat durant l’Any Cerdà, els plànols 

d’Ildefons Cerdà, els treballs de les escoles de Barcelona —que van originar 

sorprenents obres d’art—, tots els textos de Cerdà... i els més de 3.000 

missatges dels barcelonins i les barcelonines d’avui per als ciutadans de 

d’aquí a 150 anys.  

 

Els missatges 

 

Els missatges s’han deixat a través del web www.barcelona2159.org, 

mitjançant el correu postal a l’apartat 2159 de Barcelona o enregistrant-los en 

un videoràpid col·locat a diversos llocs de la ciutat, com ara el CCCB, els 



FNAC, el MUHBA, el metro de Barcelona, el Saló del Hobby, el Fòrum i 

l’Hospital de Sant Pau. 

 

En total, s’han rebut 3.276 missatges, 562 en format fotogràfic, 501 de vídeo i 

la resta de text. Els barris que han deixat més missatges són, per ordre, 

l’Eixample, les Corts i Nou Barris. De tots aquests missatges, més de 50 

pertanyen a creadors de Barcelona de totes les disciplines que han deixat 

una peça audiovisual dins la càpsula. 

 

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, és l’autor de l’últim missatge de la 

Càpsula del Temps. Hereu desitja que Barcelona sigui «[…] una ciutat que 

s’haurà continuat transformant de nord a sud i de ponent a llevant, amb un 

urbanisme a la mida de la ciutadania, perquè els seus 73 barris tinguin la 

qualitat de vida que es mereixen».  

 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, hi ha deixat 

també el seu missatge. Afirma: «Contribuir al progrés de la societat i difondre 

el coneixement són dos dels objectius principals de la institució que dirigeixo. 

Gràcies a aquests objectius es construeixen ciutats més solidàries, més 

justes, més diverses i cohesionades […] Encara que hagin passat 150 anys, 

espero que la nostra societat continuï sent democràtica i lliure». 

 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Irene Roch. Tel. 93 404 60 27 iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona 

Eva Morlà. Tel. 93 402 73 90 emorla@bcn.cat  

 

 

 


