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La Secretaria d’Estat de R+D+i, l’Ajuntament d’Alcobendas  

i l’Obra Social ”la Caixa” signen un acord per a la implantació  
de la nova seu del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia  

 

• L’Ajuntament d’Alcobendas cedeix l’edifici on s’instal·larà el Museu Nacional de Ciència i Tecnologia 

(MUNCYT) amb l’objectiu de crear un centre social obert i dinàmic que convidi a la participació i que tingui la 

ciència com a protagonista principal. 

• L’Obra Social ”la Caixa” destinarà 1,8 milions d’euros durant els pròxims tres anys a la realització d’activitats 

de difusió de la cultura científica al MUNCYT i cedirà la seva sala permanent del centre CosmoCaixa 

Alcobendas. Així mateix, a partir del tercer any oferirà algunes de les seves exposicions itinerants amb 

l’objectiu de millorar l’oferta museística del nou espai. 

• El MUNCYT està gestionat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), com a agent 

principal de l’Administració General de l’Estat en el foment i l’impuls de la cultura i divulgació científica. 

• Aquesta aliança ratifica el compromís de la FECYT, de l’Obra Social ”la Caixa” i de la ciutat d’Alcobendas amb 

la divulgació de la ciència entre públics de totes les edats i tots els nivells de formació. 

 

Madrid, 8 de juliol de 2014. La secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació i presidenta de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Carmen Vela Olmo, ha subscrit un acord de 

col·laboració amb l’alcalde de l’Ajuntament d’Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, i el director general de l’Obra 

Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa Gatnau, per a la implantació de la seu del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia 

(MUNCYT) a l’edifici del Museu de la Ciència d’Alcobendas, propietat de l’Ajuntament.  

 
La seu d’Alcobendas del MUNCYT, que té la seva seu central a la Corunya i està gestionat per la FECYT, 
s’inaugurarà a finals de setembre i aspira a ser un centre social obert i dinàmic que convidi a la participació, un lloc 
innovador i creatiu amb vocació de servei públic: apropar la ciència a la societat.  
 
Aquest objectiu primordial es durà a terme a través de dos instruments fonamentals: un espai museístic que 
reunirà el patrimoni científic nacional més rellevant, i un programa d’activitats per convidar a la participació social 
en la ciència, des de campaments i tallers que incentivin la curiositat i l’interès dels infants fins a reunions i 
congressos científics.  
 
A més, l’espai tindrà el suport econòmic de l’Obra Social ”la Caixa”, que destinarà 1,8 milions d’euros al MUNCYT 
d’Alcobendas durant els pròxims tres anys per potenciar la programació i les propostes expositives del nou centre. 
”la Caixa” també cedirà la seva sala permanent del centre CosmoCaixa Alcobendas i posarà a disposició del públic 
les seves exposicions itinerants, dirigides a fomentar i divulgar el coneixement científic a tota la societat.  
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Aquest acord consolida una relació entre ambdues institucions que s’ha mantingut al llarg dels anys i que ha 

permès posar en marxa projectes d’èxit en l’àrea de la divulgació científica i del foment de les vocacions 

científiques, com és el cas dels Campus Científics d’Estiu o el projecte RRI Tools, orientat al foment de la recerca i la 

innovació responsable a Espanya i a Europa. Aquesta vegada, l’Ajuntament d’Alcobendas se suma a aquestes 

entitats, per tal de combinar l’esforç de totes les parts per donar més visibilitat a la ciència espanyola. 

 

 

Sobre l’Obra Social ”la Caixa” 
 
L’Obra Social ”la Caixa” té entre les seves línies d’actuació principals contribuir al coneixement i a la millora 

mediambiental; donar suport a la recerca en ciències de la vida i de la salut i en ciències socials i 

humanitats, i potenciar la divulgació científica i tecnològica; i fomentar el talent mitjançant la concessió de 

beques de màster i postgrau a l’estranger i de doctorat en centres d’excel·lència Severo Ochoa. Des de 

l’Àrea de Ciència i Medi Ambient, es presenta el programa Ciència en Societat, que vol contribuir al 

creixement de les persones i de la societat fomentant el pensament crític i el coneixement com a motors 

del progrés en el marc dels grans reptes del nostre temps. Aquest objectiu es vol aconseguir mitjançant la 

divulgació científica i tecnològica, situant-nos com a intermediaris entre la creació científica i la societat, i 

apostant per un model de transacció de coneixement que suposa la interacció entre el públic i el científic; 

l’ensenyament no formal de qualitat, donant suport al sistema educatiu i estimulant l’interès dels escolars 

per la ciència; i la col·laboració amb organismes i entitats que treballen pel coneixement científic i la 

recerca.  

 

Segueix-nos a   

 

Sobre la FECYT 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) és una fundació pública dependent del 

Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i 

Innovació, que té com a missió impulsar la ciència i la innovació, promovent-ne la integració i l’apropament 

a la societat, i donant suport en l’àmbit de les seves funcions a les necessitats dels agents del Sistema 

Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

 

Segueix-nos a    
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Sobre el MUNCYT 

El Museu Nacional de Ciència i Tecnologia (MUNCYT) és un museu públic adscrit al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat i gestionat per la FECYT. Els seus objectius són contribuir a popularitzar la ciència i millorar 
l’educació científica de tots els ciutadans, com també conservar i revalorar el patrimoni històric de ciència i 
tecnologia. El MUNCYT vol ser, a més, aparador de la ciència espanyola, promovent el coneixement de l’activitat 
dels centres nacionals de recerca i actuant com a referent social i punt de trobada en matèria científica i 
tecnològica. 

 

 

Segueix-nos a   

 

Sobre l’Ajuntament d’Alcobendas 

La ciutat d’Alcobendas, al nord de Madrid, presenta una situació privilegiada, a 10 minuts de l’aeroport i a 20 de la 
plaça del Sol. Disposa de mitjans de transport (rodalia, metro i autobusos urbans i interurbans) que la fan 
especialment accessible. Alcobendas és la ciutat número 1 en transparència d’Espanya, la cinquena gran ciutat 
espanyola amb els comptes més sanejats, i el seu ajuntament és l’únic amb el Segell d’Or d’Excel·lència Europea en 
la gestió. Amb una oferta mediambiental, educativa, cultural i esportiva d’altíssima qualitat, ha donat sempre 
suport a la divulgació científica i la innovació tecnològica. 
 
 

Més informació:  

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

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

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
 

Sala de Premsa Multimèdia 

http:/premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


