
 

 

 

    
 

Nota de premsa 

 
La Fundació Telefónica i l’Obra Social ”la Caixa” presenten la primera d’una sèrie 
d’activitats que són fruit d’una aliança per fomentar la divulgació de la ciència  

 

Descobreix els avenços científics  
i les tecnologies convergents  

amb TecnoRevolució 
 

• La mostra, primera acció conjunta d’ambdues institucions, és una 

exposició interactiva que vol fer conèixer els avenços de les 

anomenades tecnologies convergents: nanotecnologia, biotecnologia, 

tecnologies de la informació i la comunicació, i ciències cognitives 

(NBIC). 

• L’exposició, que es podrà veure a l’Espai Fundació Telefónica del 31 de 

gener a l’11 de maig de 2014, ha estat produïda per la Fundació 

”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Telefónica i 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. 

 
• Aquesta vegada, Telefónica R+D també participa en la mostra amb el 

projecte Internet of things, en què un objecte quotidià —un llum— 

notifica amb llums de diferents colors la nostra activitat a Twitter.  

 

• Amb la finalitat de promoure l’accés al coneixement i impulsar 

l’educació, la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Telefónica han signat un 

acord marc de col·laboració. 

 

Madrid, 30 de gener de 2014. Amb la finalitat de fomentar la divulgació de la 
ciència, la Fundació Telefónica i l’Obra Social ”la Caixa” presenten TecnoRevolució, 
una mostra interactiva que es podrà veure a l’Espai Fundació Telefónica fins a l’11 
de maig i que vol fer conèixer les tecnologies convergents i els seus avenços: 
nanotecnologia, biotecnologia, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i 
ciències cognitives (NBIC). 



 

 

L’evolució i la interrelació d’aquestes quatre tecnologies estan provocant una 
autèntica revolució en camps tan diferents com la construcció, el transport, 
l’agricultura, la medicina, l’educació i l’art; una revolució l’abast de la qual 
segurament va molt més enllà del que avui podem arribar a imaginar. Ha començat 
l’era de les tecnologies convergents. La gran interacció entre les quatre disciplines 
fa que cada una estigui en contacte amb les altres tres: cooperen, comparteixen i es 
complementen. 
 
Es tracta de la primera d’una sèrie d’activitats fruit d’una aliança estratègica entre 
ambdues entitats, l’objectiu de la qual és promoure l’accés al coneixement i 
impulsar l’educació. En aquest sentit, la Fundació ”la Caixa” i la Fundació Telefónica 
han posat en marxa una nova plataforma coherent amb les inquietuds socials 
actuals per potenciar i destacar la ciència, la investigació i la innovació, elements 
clau del progrés de la societat. 
 
TecnoRevolució 

 

En la història de la humanitat, són innumerables les aportacions amb les quals la 
ciència i la tecnologia han contribuït al progrés i al desenvolupament social. En la 
darrera dècada, aquests avenços s’han multiplicat de manera exponencial, i això es 
deu principalment a la «iniciativa d’investigació més important del segle XXI»: la 
convergència tecnològica. L’exposició TecnoRevolució, comissariada i produïda per 
la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb la Fundació Telefónica, vol fer conèixer 
d’una manera interactiva les tecnologies convergents o NBIC: nanotecnologia, 
biotecnologia, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i ciències 
cognitives. 
 
NANO: La nanotecnologia està especialitzada en els components bàsics de la 
matèria (àtoms i molècules) i en les propietats derivades de la seva interacció. BIO: 
La biotecnologia utilitza sistemes biològics o els seus derivats amb la finalitat de 
crear productes o processos per a usos específics. TIC: Les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) es dediquen al tractament automàtic de la 
informació per mitjà d’ordinadors. COGNO: Les ciències cognitives estudien com es 
representa i es transforma la informació al cervell. 
 
L’exposició està composta per quatre àmbits. El primer ofereix 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. És a dir, com Internet, les xarxes de comunicació 
interactives, la medicina personalitzada i els nous materials estan transformant 
radicalment la realitat en què vivim. 
 
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 a través 
d’ones cerebrals o robots que desafien la rapidesa dels visitants. 
 
Finalment, l’exposició mostra els avenços tecnològics en la nostra vida quotidiana, 
instaurats ràpidament i gairebé sense adonar-nos-en. Aquesta part permet gaudir 
d’una col·lecció de calculadores —les més antigues, de més de cent anys— i una 
altra de mòbils dels darrers quinze anys. 
 
TecnoRevolució conté més de vint mòduls interactius, audiovisuals i sistemes de 
projecció d’última generació, i també elements museogràfics únics, com per 
exemple pantalles on es presenten els canvis de l’activitat cerebral d’una persona 
mentre escolta diferents peces musicals. TecnoRevolució combina les últimes 
tecnologies amb peces reals per tal de mostrar la rellevància de la convergència en 
la nostra vida diària. 
 
En la mostra també participa Telefónica RI+D amb el projecte Internet of things, en 
què un objecte quotidià —un llum— ens notifica amb llums de diferents colors la 
nostra activitat a Twitter. 
 

Activitats paral·leles: cicle de conferències i tallers per a joves i adults 

 

Els dies 25, 26 i 27 de febrer, a les 19.30 hores, l’Espai Fundació Telefónica 
organitza, en el marc de l’exposició TecnoRevolució, el cicle de conferències Allò 

que ens fa humans: la revolució del cervell. La primera de les xerrades, «Curiositat: 
com va arribar la ciència a interessar-se per tot», l’oferirà Philip Ball, divulgador 
científic i editor de la revista Nature, el 25 de febrer. Ball analitzarà quin paper té la 
ciència i de quina manera la forma canviant de la ciència pot influir en el tipus de 
preguntes que és capaç de formular-se. 

L’estudi de l’escorça cerebral constitueix el gran repte de la ciència en els segles 
vinents, ja que representa el fonament de la nostra humanitat. Aquest és el tema que 
centrarà la conferència «Viatge a l’interior del cervell: Cajal Blue Brain i Human Brain 
Project», de Javier de Felipe, professor de l’Institut Cajal (CSIC). També el dia 26, 
De Felipe ens explicarà el seu projecte Cajal Blue Brain, especialitzat en l’estudi del 
cervell. 

I el darrer ponent, Kevin Warwick, catedràtic de cibernètica de la Universitat de 
Reading i conegut per les seves investigacions pioneres sobre interfícies que 
comuniquen el sistema nerviós humà amb diferents tipus de computadores, impartirà 
la conferència «El futur serà ciborg? La fusió home-màquina» el dia 27. Warwick hi 
exposarà una sèrie d’exemples sobre com es pot utilitzar la tecnologia d’implants i 
elèctrodes per crear cervells biològics per a robots, possibilitar millores humanes i fer 
disminuir els efectes de certes malalties neuronals. 
 
 



 

 

Curs d’iniciació al mapatge i taller de robòtica 

 
La segona i tercera setmana de març, les persones que estiguin interessades en el 
videomapatge (videomapping) tenen l’oportunitat d’aprendre aquesta tècnica i 
desenvolupar la seva creativitat en un taller per a joves. El curs durarà sis dies i 
constarà d’una part teòrica i una altra de pràctica. El videomapatge és una tècnica 
que va molt més enllà de les videoprojeccions en edificis a gran escala. Existeixen 
projectes d’escala molt més petita i abastable, que mostren resultats sorprenents. 
 
Cada diumenge del mes de febrer (9, 16 i 23), en horari de matí i tarda, l’Espai 
Fundació Telefónica posa en marxa un taller per a famílies i un altre per a joves per 
conèixer el món de la robòtica. El curs, de contingut altament interactiu, vol fomentar 
l’interès per la tecnologia i fer una introducció a la robòtica fent ús de la plataforma 
Lego Mindstorms. 
 

 

TecnoRevolució 
Del 31 de gener a l’11 de maig de 2014 
 

Espai Fundació Telefónica 

Gran Vía, 28. Entrada pel carrer Fuencarral, 3. 28004 Madrid 
 

Període d’exhibició: del 31 de gener a l’11 de maig de 2014 
 

Horari: de dimarts a diumenge, de 10.00 a 20.00 h 
 

Servei d’Informació  

www.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

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

Juan Antonio García: 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  
Marina Teixidó: 608 099 023 mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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