
 

 

 

      
 

Nota de premsa 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació 
Telefónica segellen una aliança estratègica  

per fomentar la divulgació de la ciència  
 

• Els presidents de les dues institucions, Isidre Fainé i César Alierta, 

signen un acord per promoure l’accés al coneixement i l’impuls a 

l’educació a Espanya.  

 

• L’aliança tindrà com a primer fruit l’exposició «TecnoRevolució», una 

mostra interactiva sobre tecnologies convergents, disponible a l’Espai 

Fundació Telefónica del 31 de gener a l’11 de maig.  

 

 
Madrid, 28 de gener de 2014. El president de Telefónica i la Fundació Telefónica, 

César Alierta, i el president de ”la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, 

han signat una aliança estratègica perquè les dues institucions treballin 

conjuntament en el foment de la divulgació de la ciència, l’accés al coneixement i 

l’impuls de l’educació a Espanya.  

Aquest acord obre un marc de col·laboració que té com a objectiu posar en marxa 

una nova plataforma coherent amb les inquietuds socials actuals, per tal de 

potenciar i destacar la ciència, la investigació i la innovació, elements clau del 

progrés de la societat. L’objectiu principal de les dues entitats és unir esforços en pro 

del coneixement i el creixement personal dels ciutadans. 

El primer fruit de l’aliança és l’exposició «TecnoRevolució», una mostra interactiva 

que es podrà veure a l’Espai Fundació Telefónica del 31 de gener a l’11 de maig  

i que vol fer conèixer les tecnologies convergents (NBIC) i els seus avenços: la 

nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) i les ciències cognitives. 

«TecnoRevolució» inclou més de vint mòduls interactius, audiovisuals i sistemes de 

projecció d’última generació, com també elements museogràfics únics, com ara 

pantalles en què es presenten els canvis de l’activitat cerebral d’una persona 

mentre escolta diverses peces musicals. 



 

 

 

L’exposició es compon de tres ambients. El primer recull una petita història de 

l’evolució tecnològica, des de les primeres eines de la pretecnologia, fa 2,5 milions 

d’anys, fins als robots més sofisticats. En el segon, s’explica de manera interactiva 

en què consisteixen la tecnorevolució i les tecnologies convergents. En el tercer 

àmbit, es mostren de manera experimental, a través de dispositius interactius, 

moltes de les aplicacions sorgides gràcies a la convergència tecnològica. Entre 

aquestes hi ha, per exemple, poder moure un objecte mitjançant les ones cerebrals 

o descobrir com la natura inspira la creació d’objectes d’ús quotidià com el velcro, 

ideat a partir dels moviments d’un llangardaix.  

 

En la mostra participa també Telefónica R+D amb el projecte «Internet of things», 

en què un objecte quotidià —un llum— ens notificarà amb llums de diferents colors 

la nostra activitat a Twitter. 

 

«TecnoRevolució» es completarà amb el cicle de conferències «Allò que ens fa 

humans: la revolució del cervell», amb Philip Ball, Javier de Felipe i Kevin Warwick; 

un curs d’iniciació al mapatge, i un taller de robòtica. 

 

 

 

Per ampliar aquesta informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García – 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo – 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó – 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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