
  

 

Nota de premsa 

 

El CSIC i la Fundació ”la Caixa” 
acosten la ciència a la ciutadania 

• Les dues institucions han signat un acord per posar en marxa 
activitats divulgatives adreçades sobretot als més joves. 

• El mar a fons i Ciutat ciència són les dues propostes triades per 
traslladar el coneixement científic a la societat.  

• Les accions se centren a donar a conèixer la ciència i la tecnologia 
d’avantguarda i fomentar les vocacions científiques.  

Madrid, 19 de setembre de 2012. El president del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, i el director general de 

la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat un acord per acostar la 

ciència a la societat i fomentar la cultura científica dels ciutadans. Aquesta 

col·laboració permetrà a totes dues parts dur a terme els projectes El mar a fons, 

centrat a incorporar el coneixement sobre el mar a primària i secundària, i Ciutat 

ciència, que té com a finalitat que els habitants de localitats allunyades dels 

grans nuclis urbans coneguin de primera mà l’actualitat científica i tecnològica.  

La Fundació ”la Caixa” destinarà un total de 780.000 euros a l’impuls d’aquestes 

dues iniciatives, que comparteixen l’objectiu de generar un entorn de diàleg amb 

la comunitat científica en el qual poder debatre, informar-se, participar i gaudir 

aprenent sobre ciència i tecnologia.  

Lora-Tamayo destaca de la iniciativa: «La relació entre el CSIC i la Fundació 

”la Caixa” és un clar exemple de com poden col·laborar de forma molt positiva 

dues entitats perquè la ciència arribi a la societat. A més, aquest tipus 

d’iniciatives, que acosten la ciència d’una manera rigorosa però amena i 

creativa, permet que els més joves aprenguin sobre ciència i investigació de 

forma divertida». 

Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la Caixa”, aposta per aquesta 

nova col·laboració: «L’acord que signem avui amb el CSIC per posar en marxa 

aquests dos nous projectes ratifica una altra vegada el compromís de l’Obra 

Social ”la Caixa” amb la ciència, la investigació i el medi ambient. Una aliança 



  

que constata el nostre objectiu fundacional per millorar i acostar els diferents 

àmbits de la investigació i la divulgació científica als ciutadans, començant per 

les generacions més joves, com ja vam fer al seu dia amb els nostres museus 

CosmoCaixa». 

El projecte El mar a fons ofereix nous i vistosos recursos per a docents i 

educadors. A partir de la plataforma virtual www.elmarafons.com, els docents 

tenen accés a nombrosos vídeos originals acompanyats de guies didàctiques. 

Aquest material es complementa amb propostes d’activitats d’investigació que 

segueixen protocols de mostratge i anàlisi amb diferents graus de complexitat. 

Així, els estudiants tindran al seu abast els instruments per estudiar el plàncton o 

construir un petit escull artificial amb materials senzills.  

D’altra banda, el projecte Ciutat ciència s’ha posat en marxa en ciutats mitjanes 

(menys de 40.000 habitants) i inclou activitats presencials i virtuals adreçades a la 

població general, amb una atenció especial pels joves. Ciutat ciència posa a la 

disposició de les ciutats adherides al projecte activitats de divulgació científica en 

múltiples formats (exposicions, conferències, visites a centres d’investigació, etc.) 

que s’incorporen a la programació cultural de cada municipi, així com tallers en 

línia amb la participació ciutadana.  

Totes les activitats i els tallers han estat creats per investigadors del CSIC. Els 

tallers inclouen diverses temàtiques i permeten als ciutadans elaborar un mapa 

de les plantes i els sons de la seva ciutat, fer un hort on poder aprendre, a través 

del mètode científic, conceptes d’agricultura sostenible, etc. Totes les activitats 

s’articulen a través de la plataforma virtual www.ciudadciencia.es  

L’objectiu és facilitar que els habitants de localitats allunyades dels grans nuclis 

urbans coneguin de primera mà allò que s’investiga actualment amb recursos 

públics. 

Una vintena de municipis, amb la participació activa de les seves corporacions 

locals, han estat triats per acollir Ciutat ciència. Les activitats es faran a: Arcos de 

la Frontera (Cadis), Baena (Còrdova), Calataiud (Saragossa), Cangas de Narcea 

(Astúries), Valdepeñas (Ciudad Real), Mota del Cuervo (Conca), Benavente 

(Zamora), Tàrrega (Lleida), les Valls (València), Villena (Alacant), Villanueva de la 

Serena (Badajoz), Hervás (Càceres), Coria (Càceres), Calahorra (la Rioja), 

Mejorada del Campo (Madrid) i Tudela (Navarra). 
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