
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Dossier de premsa 

 
 

CaixaForum Barcelona 

      Del 8 d’octubre de 2013 al 23 de febrer de 2014 

 
 



2 

 

 

Nota de premsa 

 
Invents 

 Idees que canvien vides 
 
Al món viuen més de 7.000 milions de persones, però la majoria dels 
esforços de les empreses van dirigits a invents exclusius pensats per al 
10% de la població, la que té més poder adquisitiu per comprar-los i les 
necessitats bàsiques cobertes. 
 
Mentrestant, enginyers, estudiants, cooperants i emprenedors d'arreu del 
món, dissenyen artefactes innovadors per millorar l'accés a l'aigua, 
l'energia, la salut o les tecnologies de la informació per aquells que més 
ho necessiten, per als 4.000 milions de persones que viuen amb menys de 
8 dòlars al dia.  
 
Aquestes iniciatives, dutes a terme sense ànim de lucre, proporcionen 
solucions per a les poblacions més vulnerables dels països en 
desenvolupament, ajudant a les economies més pobres, reduint al mínim 
impacte ambiental, augmentant la inclusió social, millorant l'atenció 
sanitària i, fins i tot, salvant vides. Són petites enginys que resulten clau 
per pal·liar greus problemes ecològics, socials i econòmics. 
 
L'exposició Invents, Idees que canvien vides mostra com solucions 
innovadores, econòmiques i senzilles poden ajudar a millorar les vides de 
milers de persones.  Concretament, la mostra reuneix una selecció de 
dels invents més revolucionaris aplicats a països de l'Àfrica, l'Àsia i 
l'Amèrica Llatina i ofereix al visitant el seus prototips i les seves grans 
petites històries. 
 
Comissariada per José María Medina, director de Prosalus i expresident 
de la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, la mostra es podrà 
visitar a CaixaForum Barcelona fins el 23 de febrer i després viatjarà a 
CaixaForum Palma i CaixaForum Madrid.  
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Barcelona, 8 d'octubre de 2013.- L'Àrea Internacional de l'Obra Social "la 
Caixa" ha inaugurat avui a CaixaForum Barcelona l'exposició Invents, Idees 

que canvien vides. Una mostra que vol donar a conèixer i apropar a la societat 
solucions innovadores, econòmiques i adaptades a les condicions dels països 
en desenvolupament, que contribueixen a millorar significativament la vida de 
les persones més vulnerables.  
 
Comissariada per José María Medina, director de Prosalus i expresident de la 
Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament, l'exposició vol demostrar 
l'enorme potencial social que s'aconsegueix a l'unir creativitat i solidaritat, i 
animar als visitants a desenvolupar la seva inventiva per resoldre problemes 
bàsics i prioritaris de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat. 
 
Per fer-ho, la mostra reuneix un total de 14 prototips que, a través de la 
cooperació al desenvolupament, han permès millorar la qualitat de vida de 
milers de persones desfavorides de l’Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina. De cada 
enginy la mostra explica, a través de textos i vídeos, la curiosa història dels 
seus inventors i la dura realitat que viuen els seus beneficiaris. 
 
La Bicimàquina, la incubadora Embrace, la Nevera del Desert o la Cadira de 
Rodes Mekong, són alguns d'aquests artefactes que han esdevingut 
imprescindibles per a milers de persones, i que reuneixen unes característiques 
comunes: 
 
• Solucionen necessitats bàsiques: salvar la vida dels nounats, recuperar 

infants desnodrits, aconseguir accés a l’aigua, l’energia o la vacunació, 
conservar aliments, facilitar la vida a les persones discapacitades… 

• Volen beneficiar persones vulnerables, en situació de pobresa extrema o 
en risc d’exclusió social. 

• Al mateix temps que produeixen beneficis per a la població, són 
respectuosos amb el medi ambient i ajuden a conservar els recursos 
naturals, incorporant el valor de la sostenibilitat al de la solidaritat. 

• S’adapten a la realitat cultural, econòmica i social on han de prestar el 
seu servei. 
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L’Obra Social ”la Caixa” amb la innovació social 
 
Com a part del compromís de l'Obra Social d’ajudar a eradicar la pobresa als 
països de renda baixa, l'entitat dóna suport a iniciatives innovadores, 
productives i de generació de llocs de treball, en col·laboració amb més de 
setanta entitats espanyoles i internacionals.  

Concretament, des del 1997 l'Àrea Internacional de l'Obra Social "la Caixa" ha 
impulsat 504 projectes a 62 països de l'Amèrica Llatina, l'Àsia i l'Àfrica, amb 
una aportació de 71 milions d'euros. 

Així mateix, conscients que el coneixement i la innovació són fonamentals per a 
un desenvolupament sostenible, l'entitat promou la formació de professionals i 
emprenedors als països africans. També ofereix assistència tècnica a les 
organitzacions amb l’objectiu de millorar els resultats de les seves actuacions i 
promou cursos a l'Estat per a professionalitzar el sector de la cooperació.  

Tot això, per contribuir a crear un món més just i solidari. 

 
El comissari, José Maria Medina 
 

José María Medina és director de l'ONGD Prosalus i expresident de la 
Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament (CONGDE), que agrupa més de 
450 organitzacions dedicades a la cooperació internacional i la acció 
humanitària, i de la qual ara és membre del Consell de Cooperació. Medina és 
llicenciat en Dret i també ha treballat com a cooperant en temes d'educació y 
desenvolupament comunitari durant set anys a la República Dominicana. A 
més, ha estat també coordinador general de l'Àrea de Projectes de Mans 
Unides. 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació de l'Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 /mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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14 INVENTS. IDEES QUE CANVIEN VIDES 
 

 

 

LES BICIMÀQUINES 

Problema: Més de 1.500 milions de persones 
no tenen accés a l’electricitat i, per tant, tampoc 
a electrodomèstics o màquines que els ajudin 
en l’agricultura o en les tasques domèstiques. 

Solució: Les bicimàquines es construeixen amb 
bicicletes reciclades i no necessiten electricitat 
per funcionar. Només cal posar-se a pedalar! 
Permeten estalviar molt de temps i esforç 
incrementant la productivitat. 

Utilitat: S’utilitzen en nombrosos països de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia com a 
rentadores, bombes d’aigua, afiladores, arades, desgranadores de blat de moro, 
molins, liquadores, esclofolladores de cafè, serres, etc. 
 

 

PANTALLES ATRAPABOIRES 

Problema: Com es pot aconseguir aigua en zones semi desèrtiques o amb índexs 
baixos de pluja?  

Solució: Les pantalles atrapa boires converteixen la humitat de l’ambient en aigua que 
pot destinar-se al consum humà i al regadiu agrícola, cosa que afavoreix el 
desenvolupament de les comunitats rurals.  Són fàcils de muntar, exigeixen un baix 
manteniment i presenten una alta durabilitat i adaptabilitat al terreny. 

Aplicació: A Xile, el Perú, Eritrea, Nepal, Guatemala, Espanya, el Marroc… 

 

LA INCUBADORA EMBRACE 

Problema: Milions de bebès prematurs moren 
durant els primers dies de vida per hipotèrmia.  

Solució: La incubadora Embrace, dissenyada per 
estudiants de la Universitat de Stanford (EUA), és 
portàtil, no necessita electricitat per funcionar i 
barata: costa 25 dòlars, en comptes dels 15.000 
d’una incubadora normal. Manté una temperatura 
constant de 37 graus durant sis hores gràcies a 
unes pastilles de cera que poden escalfar-se a 
l’estufa.  

Aplicació: A Somàlia, Uganda, Zàmbia, l’Índia i la Xina. En cinc anys pot salvar la vida 
d’un milió de bebès. 
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AMPOLLA DE LLUM SOLAR 

Problema: Milions de persones viuen en barraques, 

apinyades les unes al costat de les altres, i moltes sense 
finestres. No hi entra la llum ni tan sols durant el dia. 
Solució: L’ampolla solar,  dissenyada per estudiants de 

l’Institut Tecnològic de Massachusetts (EUA) i distribuïda 
pel filipí Illac Díaz a través de la Fundació My Shelter, es 
col·loca en un forat al sostre i projecta la llum del sol cap a 

l’interior. Il·lumina com una bombeta de 60 watts. 
Aplicació: A les Filipines, Colòmbia, el Brasil, l’Argentina, 
Indonèsia i l’Índia. Només a Filipines ja s’han il·luminat 

100.000 habitatges. 
 

ELS RUFT 

Problema: Cada dia moren 6.800 infants al món per desnutrició. 
Solució: Els RUFT (Ready-to-Use Therapeutic Food) són aliments terapèutics de baix 

cost que contenen l’aportament calòric i els micronutrients (vitamines i minerals) 
necessaris per recuperar en molt poc temps un infant amb desnutrició aguda. 
Qualsevol adult el pot administrar sense haver d’anar a l’hospital. No necessita 

preparació ni condicions especials de conservació, cosa que permet estratègies de 
tractament massiu. 
Aplicació: En països amb alts índexs de desnutrició infantil, com ara Níger, Mali, 

Etiòpia, l’Índia, Somàlia i el Sudan. Han salvat la vida a centenars de milers d’infants. 

 

LA NEVERA DEL DESERT 

Problema: Milions de persones que viuen en zones 
molt càlides veuen com el menjar se’ls fa malbé 

de seguida.  
Solució: La nevera del desert, dissenyada pel 
professor nigerià Mohammed Bah Abba, es 

fabrica amb dues olles de fang i permet conservar 
el menjar fresc durant setmanes. Redueix el 
malbaratament d’aliments i evita malalties 

causades pel consum de menjar en mal estat. Es 
pot fabricar per poc més d’un euro. 

Aplicació: A Nigèria, el Camerun, el Sudan, Níger, el Txad i la República Democràtica 

del Congo. Ja s’han donat 91.000 neveres del desert, en benefici d’unes 500.000 
persones. 
**Prototip cedit pel Cooper-Hewit National Design Museum (New York) 
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Temps de conservació dels aliments en zones desèrtiques de l'Àfrica 
Aliment Sense nevera Amb nevera del desert 
Espinacs 1 dia 12 dies 
Albergínia 3 dies 27 dies 
Tomàquets 4 dies 21 dies 
Pebrots 6 dies 24 dies 

 
 

EL TAMBOR DIGITAL 

Problema: A moltes zones rurals de l’Àfrica la població no té ordenadors ni connexió a 

Internet, i això els limita l’accés a la informació i al coneixement.  
Solució: El tambor digital (digital drum), dissenyat per UNICEF Uganda, és una 
plataforma feta amb dos bidons de metall reciclats i soldats entre ells. Consta de dos 

ordenadors portàtils, teclats resistents a l’aigua i panells solars. No necessita energia 
elèctrica per funcionar y conté informació sobre salut, educació, capacitació laboral, 
etc., a més a més de connexió a Internet. 

Aplicació: Els anys vinents s’instal·laran a 50.000 poblacions d’Uganda. 

 

 

CADIRA DE RODES MEKONG 

Problema: A Cambodja viuen unes 70.000 
persones mutilades o amb alguna 
discapacitat que no tenen la possibilitat 
d’utilitzar una cadira de rodes.  

Solució: La cadira Mekong, dissenyada per 
un equip jesuïta que treballa a Cambodja i 
que compta amb l’espanyol Kike Figaredo, es 
construeix localment com a part d’un 
programa d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitats.  

És molt resistent, s’elabora amb materials locals accessibles per tots i les seves rodes 
de bicicleta faciliten recórrer camins irregulars. Es fabriquen de manera personalitzada, 
adaptades a les característiques de la discapacitat de cada persona 

Aplicació: A Cambodja, on prop de 20.000 persones amb discapacitat ja tenen una 
cadira de rodes. 
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LA VACUNA UNIJECT I L’INDICADOR VVM 

Problema: A les campanyes de vacunació és molt important assegurar que s’injecten 
les dosis adequades y que les xeringues s’utilitzen una sola vegada. Les vacunes 
s’han de mantenir entre 2 i 8ºC per no perdre la seva efectivitat.  

Solució: L’Uniject és una xeringa dissenyada per evitar-ne la reutilització. Combina la 
dosi exacta i l’agulla en una bossa d’alumini segellada i permet que treballadors 
sanitaris amb poca formació puguin dur a terme la vacunació amb eficàcia. L’indicador 

VVM estableix amb precisió si la vacuna s’ha fet malbé perquè s’ha trencat la cadena 
de fred. Ambdós dissenys han estat desenvolupats per l’organització internacional 
PATH.  

Aplicació: A zones remotes de països en desenvolupament beneficiant a milions 
d’infants.  
 
 

TRANSPORTADOR D’AIGUA HIPPO ROLLER 

Problema: Cada dia es dediquen 200 milions 
d’hores al món a l’obtenció d’aigua, un volum de 
treball equivalent al que fan els treballadors de cinc 
multinacionals durant una setmana.  

Solució: L’Hippo Roller permet transportar en un sol 
cop 90 litres d’aigua amb un esforç mínim. Dos sud-
africans, Pettie Petzer i Johan Jonker, el van crear. La 
producció i el transport són finançats per particulars i 
empreses, de manera que les famílies el reben 
gratuïtament.  

Aplicació: Ja se n’han distribuït 44.000 unitats, en més 
de 20 països, de manera que se’n beneficien unes 
300.000 persones 

  

 

FILTRES D’AIGUA LIFESTRAW 

Problema: Dos milions de persones moren cada any perquè beuen aigua en mal estat  

Solució: El LifeStraw, dissenyat per l’investigador danès Mikkel Vestergaard, és un 
purificador d’aigua molt senzill —familiar o portàtil— que elimina el 99,99 % dels 
bacteris i el 98,5 % dels virus, blocant el pas de partícules de fins a 15 micres. Filtra 
fins a 18.000 litres d’aigua, suficient per proporcionar aigua pura a una família durant 
tres anys 

Aplicació: Ja s’han donat unitats de LifeStraw a 4,5 milions de persones a Kènia. Es 
comença a fer servir al Perú, Haití i el Pakistan. 
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MÀQUINA PER EXTREURE FIL DE LES AMPOLLES DE PLÀSTIC 

Problema: En algunes zones urbanes, 
moltes persones estan a l’atur i no tenen 
formació qualificada per trobar feina. D’altra 
banda, cada dia es llencen a les 
escombraries milions d’ampolles de plàstic. 

Solució: Un aparell molt senzill extreu fil de 
les ampolles de plàstic, primera matèria per 
fabricar tota mena de productes. S’han creat 
cooperatives per recollir ampolles, extreure 
el fil i fabricar i vendre productes derivats, i 
s’ha donat feina a milers de persones. 

Aplicació: A l’Argentina, el Brasil i Mèxic.  
 

 

BOMBA DE BAMBÚ DE PEDALS 

Problema: Prop de 800 milions de persones viuen del conreu de petites parcel·les de 
terra. Moltes d’elles en època de sequera no tenen aigua per regar les collites.  

 
Solució: La bomba de bambú de pedals, dissenyada per l’enginyer noruec Gunnar 
Barnes, utilitza el pes i la força d’una persona per bombejar aigua que és fins a 7 

metres de profunditat. Costa només 20 euros, es produeix en l’àmbit local i genera 
beneficis econòmics a petits emprenedors de la zona. 
Utilitat: Només a Bangla Desh la utilitzen gairebé dos milions de famílies. S’aplica 

també a l’Índia i a nombrosos països de l’Àfrica. 
 
 
CUINA SOLAR KYOTO BOX 

Problema: Prop de 2.000 milions de persones utilitzen llenya per cuinar, un recurs que 
genera molts problemes de desforestació i erosió del sòl. A més a més, cada any 
moren 1,6 milions de persones a causa de malalties derivades de la inhalació de fum a 

casa seva.  
Solució: La Kyoto Box, dissenyada pel noruec Jon Bohmer, és una cuina solar barata 
i fàcil de fer servir. Permet cuinar sense costos d’energia y elimina el fum dins les 

cases evitant malalties respiratòries.  
Aplicació: 10.000 famílies a l’Índia, Indonèsia, Sud-àfrica, Kènia, Uganda, Tanzània, 
Moçambic i Libèria utilitzen cuines solars. 

 
 
 

 

ACTIVITATS AL VOLTANT DE LA MOSTRA 
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Taller educatiu per  a escoles:  Primària, ESO i Batxillerat 
 
A partir del mateix dia de la inauguració, s'organitzaran tallers amb escoles que es 
duran a terme dins mateix de la sala d'exposicions.  
 
Els grups d'estudiants es dividiran en quatre grups i cadascun treballarà un tema: 
energia, aigua, salut i alimentació. Després de visitar la mostra i conèixer tots els 
prototips, analitzaran com hi apareixen aquests elements i faran propostes d'invents 
per pal·liar les necessitats bàsiques que s'hi relacionen.  
 
Les idees de tots els estudiants romandran a l'exposició i l'aniran enriquint.  
 
Cicle de cinema 
 
Divendres 4 d’octubre | 19.00 h 
Mary and Martha 
Phillip Noyce (2013), EUA, 90 min. VOSE 
Divendres 11 d’octubre | 19.00 h 
William y el molino de viento 
Ben Nabors (2005), EUA, Malawi, Sud-àfrica, 
88 min. VOSE 
Divendres 18 d’octubre | 19.00 h 
Mecaniqueros 
Joanne Michna (2005), França, 52 min. VOSE 
Divendres 8 de novembre | 19.00 h 
Comprar, tirar, comprar 
Cosima Dannoritzer (2011), Espanya i França, 
52 min. VOSE 
Divendres 15 de novembre I 19.00 h 
Koundi y el jueves nacional 
Ariani Astrid Atodji (2010), Camerun, 86 min. VOSE 
Divendres 22 de novembre I 19.00 h 
El sueño del agua 
Albert Solé (2004), Espanya, 55 min. VOSE 
 
Presentació i conducció del debat a càrrec d’un expert en el tema. 
 
Col·loqui: Innovació i desenvolupament 
 
Dimecres 11 de desembre | 19.00 h 
El col·loqui mostrarà l’enorme potencial social que s’aconsegueix si unim creativitat i 
solidaritat. 
 
Moderador: Ignasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE 
 
 


