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A partir del 8 d’abril de 2014 



 

 

Nota de premsa 

 

 

Un nou espai d’actualització contínua amb exposicions, un lloc de cooperació  

entre la ciència i la societat i de foment de vocacions científiques 

 

Top Ciència a CosmoCaixa: 
la recerca més actual al teu abast 

 
• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”; 

Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, i Lluís Torner, director de 

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), han presentat avui un nou 

espai de CosmoCaixa: Top Ciència. 

 

• Es tracta d’un punt de trobada entre la recerca i la ciutadania, un 

espai per al foment de vocacions científiques que té com a finalitat 

afavorir la cooperació eficaç entre la ciència i la societat. 

 

• Top Ciència presenta dos projectes capdavanters en recerca, un 

espai d’actualització contínua de termes científics i d’actualitat 

científica, i també proposa experiments i la resolució d’enigmes per 

apropar la ciència als joves d’una manera atractiva. Diversos 

investigadors expliquen la seva experiència personal de com i per 

què van decidir convertir-se en científics. A més, s’informa sobre 

quines alternatives de futur presenten les carreres científiques, per 

tal de motivar els joves a contribuir al progrés de la societat a 

través de la investigació. 

 

• La vacuna de la sida i per a què serveix la criptografia quàntica, 

explicats pels seus líders científics, són els dos temes expositius 

inaugurals d’aquest nou espai, que canviaran cada sis mesos. 

Aquest cop, el públic hi podrà descobrir, entre altres qüestions, en 

quin punt es troben els científics en la cerca d’una de les vacunes 

més desitjades, i com es poden enganyar els espies en l’era de la 

informació. 

 

• Cada projecte proposa una visita virtual als laboratoris en què es 

desenvolupen, de manera que els visitants es puguin convertir en 

un membre més de l’equip d’investigació. A més, per fomentar les 



inquietuds científiques Top Ciència presenta videojocs, un 

experiment virtual i enigmes sobre ciència. Un espai de reflexió 

convidarà els visitants a analitzar els nous interrogants, els reptes 

futurs i les implicacions ètiques de cada qüestió que es planteja. 

 

 

Barcelona, 8 d’abril de 2014. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació ”la Caixa”; Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa, i Lluís Torner, 

director de l’ICFO, han presentat avui a CosmoCaixa un nou espai, Top 

Ciència, l’objectiu del qual és fomentar la informació i la participació ciutadana 

en qüestions relacionades amb la recerca i la innovació mitjançant la promoció 

de l’educació científica. S’hi donaran a conèixer els últims descobriments sobre 

les investigacions que es duen a terme actualment als centres de recerca de 

primer nivell. 

 

Fa tot just una setmana, els investigadors d’IrsiCaixa van aconseguir demostrar 

l’alta eficàcia d’un nou fàrmac per lluitar contra la sida que actua com a 

bloquejador de la replicació del VIH. Aquest últim avenç mèdic, de rellevant 

importància, i molts altres més són els que es podran descobrir a Top Ciència. 

Aquest nou espai permanent de contingut variable inicia el seu camí amb dos 

projectes de recerca: «Quan tindrem la vacuna contra la sida?» i «Vers 

unes comunicacions ultrasegures». En aquesta mateixa sala, una altra zona 

revela quins conceptes científics interessen més a la societat i, a més, vol ser 

un lloc de referència on els joves puguin trobar què, per què i on s’investiga en 

ciència actualment.  

 

Un model excel·lent d’investigació actual: la cerca de la vacuna contra la 

sida  

 

Actualment ja hi ha més de 35 milions de persones infectades pel virus que 

causa la sida, el VIH. Trobar una vacuna contra aquest virus és un dels reptes 

més grans a què s’enfronta la comunitat científica. També hi treballen els 

científics de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. 

 

Si un agent infecciós ataca el nostre organisme, el sistema immunitari s’activa 

per eliminar-lo. Quan ho aconsegueix, es desenvolupa una memòria que ens 

protegeix. Si algun cop aquest mateix patogen ens torna a atacar, la resposta 

serà més ràpida i més efectiva. La vacuna contra la sida haurà d’activar el 

nostre sistema immunitari amb la memòria necessària per reconèixer i 

bloquejar el virus del VIH. Així, si ens infectés, el venceríem ràpidament i 

evitaríem la malaltia.  

 



Ultrasecret: un projecte científic que enganya els espies en l’era de la 

informació 

 

La criptografia estudia com es poden generar codis secrets per enviar 

missatges en clau. El gran repte és que els missatges no puguin ser desxifrats 

pels espies. La criptografia quàntica es planteja com la solució definitiva a 

aquest problema, ja que la seguretat dels missatges està garantida per les lleis 

de la física quàntica. Si un espia intenta esbrinar el contingut d’una clau, és 

detectat immediatament. 

 

Els encarregats de transmetre les claus secretes són els fotons, els paquets 

més petits de llum. Els fotons guarden la informació en un «compartiment 

secret», de manera que qualsevol intent il·legítim d’accedir-hi la destruirà i 

delatarà que el canal de comunicació no és segur. 

 

A Top Ciència, el públic podrà descobrir més coses sobre aquest projecte de 

recerca de l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques). El desafiament de l’ICFO 

és globalitzar el potencial de la criptografia quàntica per permetre un sistema 

de comunicacions segur a tot el planeta.  

 

Paraules de ciència i notícies d’actualitat 

 

Per saber quins conceptes científics són els que interessen més a la societat, 

Top Ciència ho posa ben fàcil: una taula tàctil recull els deu termes relacionats 

amb la ciència més buscats a Google. Aquest mòdul es manté viu i canviant, ja 

que cada quinze dies es posa al dia per tal de mostrar continguts d’última 

actualitat. Aquests conceptes van acompanyats d’un text explicatiu, anècdotes, 

fotografies o vídeos. A més, ens podem endur a casa tot aquest contingut per 

correu electrònic o per mitjà del codi QR associat. Així mateix, en un altre espai 

podem accedir a les millors pàgines de notícies científiques.  

 

M’agrada la ciència, però… quines sortides té? 

 

Hi ha un gran ventall de carreres universitàries vinculades a les ciències i a la 

tecnologia, però no tots els joves saben les possibles sortides professionals 

que s’ofereixen. Un dels principals factors que cal tenir en compte a l’hora 

d’escollir el futur professional és la vocació, però especialitzar-se en un camp 

concret és difícil si no se’n coneixen totes les possibles opcions. Distingir les 

fortaleses i les debilitats de determinats llocs de treball pot ajudar a l’hora de 

triar un camí o un altre. 

 

Un ampli mosaic de vídeos de professionals permet tenir una visió diferent, 

però real, del món laboral en les àrees científiques. L’experiència de diferents 



persones explicada amb les seves pròpies paraules orienta els visitants per 

descobrir en quin camp o àrea els agradaria moure’s.  

 

El punt final el posa un espai de reflexió en què es convida els visitants a 

analitzar els nous interrogants, els reptes futurs i les implicacions ètiques de 

cada qüestió que es planteja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


