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         Nota de premsa 

 
Simular la manipulació d’àtoms per a la lluita contra el càncer, 

disparar una fletxa amb el poder de la ment o que un robot faci el teu 

retrat són algunes de les possibilitats de la mostra 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició 
Tecnorevolució a CosmoCaixa  

 
• En la història de la humanitat, són innumerables les 

aportacions que la ciència i la tecnologia han fet al progrés i al 

desenvolupament social. En l’última dècada, aquests avenços 

s’han multiplicat exponencialment i, segons la Comissió 

Europea, això es deu principalment a «la iniciativa 

d’investigació més important del segle XXI»: la convergència 

tecnològica.  
 

• Les sinergies entre les tecnologies convergents han 

augmentat de manera notable, cosa que s’ha manifestat amb 

una autèntica revolució en els avenços tecnològics presents 

en la nostra vida quotidiana. 

 
• Tecnorevolució és una exposició interactiva que vol fer 

conèixer les tecnologies convergents o NBIC: la 

nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la 

informació i de les comunicacions (TIC) i les ciències 

cognitives. Les seves interconnexions van canviant el món 

que ens envolta i provoquen una autèntica revolució en camps 

tan diferents com la construcció, el transport, l’agricultura, la 

medicina, l’educació o l’art.  

 

• Llançar una fletxa amb el poder de la ment, simular la realitat a 

escala nanomètrica, observar en una pantalla com un 

minirobot duu un medicament a un punt concret del cos. 

Aquestes són només algunes aplicacions de les tecnologies 

convergents que podran veure els visitants de 

Tecnorevolució, que conté elements museogràfics únics. 

L’exposició, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, es podrà 

visitar a CosmoCaixa Barcelona del 27 d’abril de 2012 fins al 5 

de maig de 2013. 



 

Barcelona, 26 d’abril de 2012. Elisa Durán, directora general adjunta de 
la Fundació “la Caixa”; Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, 
Investigació i Medi Ambient de ”la Caixa”, i Josep Samitier, assessor 
científic, han inaugurat avui l’exposició Tecnorevolució, que té com a 
objectiu fer conèixer els avenços de les tecnologies convergents, l’aplicació 
de les quals ha aportat progressos impensables.  
 

L’exposició, de 900 m2, conté més de vint mòduls interactius, audiovisuals i 
sistemes de projecció d’última generació i elements museogràfics únics, 
com ara una piràmide de base triangular de sis metres, amb projecció de 
llums, que mostra la convergència o unes pantalles en què es mostren els 
canvis en l’activitat cerebral d’una persona mentre escolta diverses peces 
musicals. Tecnorevolució combina les últimes tecnologies amb peces reals 
per tal de mostrar la rellevància de la convergència tecnològica en la nostra 
vida diària i visualitzar la importància de cooperar, compartir i 
complementar l’ús d’aquestes tecnologies.  
 

Les tecnologies convergents són tan «famoses» que fins i tot han estat font 
d’inspiració de diversos guions cinematogràfics, com els de Viatge fantàstic 
i Cariño, he encogido a los niños (Honey, I shrunk the kids), entre d’altres, 
però el més important és el gir que ha comportat aplicar-les en el camp de 
la salut, l’alimentació, la bioinformàtica, la indústria, la informàtica, les 
telecomunicacions, en una infinitat d’aplicacions dirigides a obtenir més 
benestar social. 
 
El control i la manipulació de la matèria a nivell de nanoescala han permès 
comprendre millor els sistemes biològics, descobrir el món del coneixement 
del cervell o simular models fora de l’abast de l’acció humana. Però 
aquestes eines tan noves no sols fan més fàcil per als científics, metges o 
enginyers l’estudi del nostre món, sinó que contribueixen al 
desenvolupament general de la societat i obren enormes possibilitats fins 
fa poc impensables. 
 
Per posar un exemple, fa pocs anys que es va utilitzar per primera vegada 
la nanotecnologia per destruir cèl·lules canceroses; i aquesta tècnica 
podria ser una esperança per a les persones amb càncers difícils de 
tractar. Aquest és només un dels exemples del que poden arribar a 
suposar els avenços en aquestes tècniques, una autèntica finestra oberta 
al futur. 
 
La gran interacció, clau per canviar el món que ens envolta  
 
Les NBIC funcionen independentment i amb èxit des de fa molt temps, 
però és al final dels anys noranta que es comença a aplicar la 



nanotecnologia tant en sistemes artificials com en sistemes vius. Aquesta 
disciplina es converteix en l’eix central d’un desenvolupament tecnològic 
conjunt que forma un equip ben complementat: nanotecnologia, 
biotecnologia, TIC i ciències cognitives. Què són, per a què serveixen i 
algunes de les seves aplicacions més rellevants, i també la seva  
interrelació, és el que es mostra en el primer àmbit de la mostra, en el qual 
un panell de 64 ulls robotitzats dóna la benvinguda al visitant; un exemple 
més de convergència tecnològica.  
 
La convergència tecnològica és tota una revolució, però a llarg de la 
història de la humanitat hi ha hagut altres revolucions. En són alguns 
exemples des de l’aparició de les primeres eines en l’era pretecnològica 
fins als robots més sofisticats de l’actualitat, exemples que es podran veure 
en el primer àmbit de l’evolució tecnològica.  
 
La piràmide de 6 metres, un exemple de convergència tecnològica 
Una piràmide de 6 metres de costat, amb projecció de llums, mostra la 
convergència; un mòdul d’imans exemplifica la cooperació, mentre que una 
pantalla de 4 metres de longitud ajuda el visitant a descobrir l’evolució de 
l’ordinador i l’evolució de les TIC en aquest segon àmbit de la mostra. Una 
sèrie d’innovadors mòduls interactius exemplificaran com interactuen les 
diverses NBIC. 

 
El cervell humà funciona bàsicament amb energia bioquimicoelèctrica. La 
diferència de potencial elèctric que manegen les nostres neurones és molt 
petita (es mesura en milivolts), i tot i així és suficient per processar, 
manejar i distribuir quantitats enormes d’informació i generar múltiples 
respostes. Dos mòduls mostren les variacions de les ones cerebrals d’una 
persona en funció de la música que escolta. 
 
Una cinta cenyida al cap recull les ones cerebrals de tipus Alpha, que 
produeixen estats de relaxació passiva, relaxació muscular i pensament 
«en blanc», i les ones Theta, que produeixen estats de meditació profunda, 
situacions de gran calma i relax. Entre dos contrincants, guanya la partida 
qui té el cervell en la fase més relaxada. Comença el joc! 
 
L’univers de la nanotecnologia és immens, igual que les seves possibilitats 
d’aplicació, però és en el camp de la medicina on la seva utilització té més 
sentit. Es treballa, per exemple, en la introducció de nanopartícules en el 
cos que detecten l’existència de cèl·lules tumorals. Si el diagnòstic és 
positiu, altres nanopartícules s’encarreguen de destruir-les. Un èxit de 
convergència de nano, info i biotecnologia.  
 
Una pantalla multitàctil permet comprovar com treballa la nanotecnologia 
—en comparació d’altres fàrmacs— en un tractament contra el càncer. 



«Escull el tractament, arrossega’l fins al tumor i observa què passa en els 
diferents casos. Tens el nanounivers a les mans,» 
 
El futur és ara  

Els avenços tecnològics ja són presents en la nostra vida quotidiana i s’hi 
han instaurat d’una manera ràpida i gairebé sense adonar-nos-en. Però, 
els canvis tecnològics sempre han estat tan ràpids? L’últim àmbit de 
l’exposició convida a gaudir d’una col·lecció de calculadores —les més 
antigues tenen més de cent anys— per poder comparar la velocitat dels 
canvis tecnològics amb una col·lecció de mòbils dels últims quinze anys. 
 

 
Tecnorevolució. L’era de les tecnologies convergents 

Del 27 d’abril de 2012 al 5 de maig de 2013 
 

CosmoCaixa Barcelona 

C/ d’Isaac Newton, 26  
Barcelona 
 

Conferència inaugural: dijous 26 d’abril de 2012, a les 19 h 

«Tecnologies convergents», a càrrec d’Enric Banda, director de l’Àrea de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient, Josep Samitier (IBEC), Narcís Parés 
(UPF) i Víctor Puntes (ICN).  
Inauguració: dijous 26 d’abril, a les 20 h 
 

Període d’exhibició: del 27 d’abril de 2012 al 5 de maig de 2013 
 

Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h; dilluns, tancat 
(excepte festius) 
 

Servei d’Informació  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 

Si necessiteu més informació:  
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 

Sala de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

  


