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El CSIC i l’Obra Social ”la Caixa” 
renoven el seu compromís 

amb la divulgació de la ciència 
 

• Els projectes «Ciutat ciència» i «El mar a fons», coordinats pel CSIC 

i impulsats per l’Obra Social ”la Caixa”, aproparan la ciència als 

ciutadans. 

 

• El curs 2013-2014 el programa «Ciutat ciència» ampliarà l’oferta 

d’activitats i incorporarà nous municipis als vint que hi van 

participar en l’última edició. 

 

• Ambdues iniciatives busquen generar un espai de diàleg entre la 

ciutadania i la comunitat científica, fomentant vocacions 

científiques. 

 

 

Madrid, 18 de juliol de 2013. El president del Consell Superior 

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

de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui la renovació del 

conveni de col·laboració en els projectes de divulgació científica «Ciutat 

ciència» i «El mar a fons» que es portaran a terme al llarg del curs 2013-2014. 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta iniciativa amb 380.000 euros. 

 

La col·laboració entre el CSIC i l’Obra Social ”la Caixa” es va iniciar el juliol de 

2010 en el marc de les accions de divulgació de l’Any Internacional de la 

Biodiversitat. Del 2010 al 2014, l’Obra Social ”la Caixa” haurà destinat un total 

de 1.160.000 euros a aquest programa conjunt. 

 

«Ciutat ciència» té com a objectiu apropar la ciència als habitants de localitats 

de mida mitjana (menys de 40.000 habitants) allunyades dels grans nuclis de 

producció científica, mentre que «El mar a fons» se centra a fomentar el 

coneixement sobre el medi marí entre estudiants de primària i secundària. 

Ambdues iniciatives busquen generar un espai de diàleg entre la ciutadania i la 



comunitat científica per poder-hi debatre, informar, participar i aprendre sobre 

ciència i tecnologia.  

 

«Ciutat ciència» 

 

El projecte «Ciutat ciència», iniciat el març del 2012, vol crear un espai de 

trobada entre la ciència i la societat a partir dels interessos i els recursos 

existents a cada localitat participant.  

 

Durant l’edició 2012-2013, en el marc d’aquesta iniciativa s’han portat a terme 

58 conferències i debats, 11 trobades entre lectors i científics autors dels llibres 

de la col·lecció de divulgació del CSIC ¿Qué Sabemos de…?, 26 exposicions, 

13 tallers en laboratoris mòbils d’investigació, 4 visites a centres d’investigació i 

29 presentacions ciutadanes. 

 

El curs 2013-2014 la iniciativa ampliarà la seva oferta d’activitats incorporant 10 

nous municipis (ubicats a Canàries, Galícia i Balears) als 20 (repartits per 13 

comunitats autònomes més) que ja hi van participar en l’última edició. 

 

«El mar a fons» 

 

«El mar ofereix un escenari idoni per utilitzar el mètode científic i contrastar 

hipòtesis. Aquesta competència científica crea un procés d’ensenyament-

aprenentatge que implica l’alumnat», diu Josep Maria Gili, investigador del 

CSIC a l’Institut de Ciències del Mar i coordinador del projecte. I afegeix: «A 

través del web, llançat el juny del 2012, els participants poden intercanviar 

resultats, impressions, idees i materials, creant un diàleg entre alumnat, 

professorat i investigadors». 

 

El projecte «El mar a fons» ofereix recursos sobre ecologia i vida marina 

adreçats a docents i educadors. A la plataforma virtual, els professors tenen 

accés a més de 25 vídeos originals d’uns 10 minuts de durada, cada un 

acompanyat de guies i propostes didàctiques. Algues, peixos, coves 

submarines i l’impacte humà sobre l’oceà són alguns dels temes abordats en 

aquests materials. Per tal d’ampliar-los, els mesos vinents s’afegiran al web 

una sèrie de vídeos de curta durada on s’explicaran conceptes més concrets. 

 

Els continguts es complementen amb propostes d’activitats d’investigació 

basades en protocols de mostreig i anàlisi. Aquest estiu, quatre noves 

propostes se sumaran a les dues disponibles actualment al web. A partir 

d’instruments a l’abast de qualsevol centre educatiu, els estudiants podran 

construir un petit escull artificial amb materials senzills i estudiar el plàncton 



coster, la successió ecològica i aspectes relacionats amb la geologia, la física i 

la química marines. 

 

Més informació a: www.elmarafondo.com i www.ciudadciencia.es  

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  
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