
 

 

 

Nota de premsa 

El Museo de la Evolución Humana,  
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja 

de Burgos s’uneixen per promoure  
la ciència i impulsar la divulgació 

• José María Leal, president de la Fundación Caja de Burgos; José 

Manuel Bilbao, director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó; 

Ignacio López, director del Departament de Ciència de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”; Alejandro Sarmiento, director gerent del 

Sistema Atapuerca, i José Ramón Alonso, director general de 

Polítiques Culturals de la Junta de Castella i Lleó, han anunciat 

aquest matí el seu compromís per impulsar la divulgació de la 

ciència i el foment de les vocacions científiques, compromís que 

servirà per promoure el programa d’exposicions per al 2015. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos destinaran 

70.000 euros a les tres properes exposicions temporals del Museo 

de la Evolución Humana (MEH), Bestiaria, Les muntanyes i Mar i 

terra, que es presentaran el 2015. 

• Aquest acord és una nova iniciativa d’ambdues institucions per 

impulsar la col·laboració publicoprivada amb la finalitat d’unir 

sinergies en la línia de la difusió i la divulgació de diferents 

disciplines científiques. 

 

Burgos, 15 de desembre de 2014. El Museo de la Evolución Humana (MEH), 

l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos han signat avui un acord 

per difondre i promoure la cultura científica, que es concreta en les tres 

exposicions que el MEH desenvoluparà al llarg de l’any vinent i que tindran com 

a temàtica central el regne animal i la naturalesa. L’Obra Social ”la Caixa” i la 

Fundación Caja de Burgos hi fan una aportació econòmica de 70.000 euros. 

 



José María Leal, president de la Fundación Caja de Burgos; José Manuel 

Bilbao, director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó; Ignacio López, director 

del Departament de Ciència de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Alejandro 

Sarmiento, director gerent del Sistema Atapuerca, i José Ramón Alonso, 

director general de Polítiques Culturals de la Junta de Castella i Lleó, han 

anunciat aquest matí el seu compromís per impulsar la divulgació de la ciència i 

el foment de les vocacions científiques, compromís que servirà per promoure el 

programa d’exposicions per al 2015. 

 

Aquesta aliança és un exemple més del nou camí que han pres les 

esmentades institucions per subscriure col·laboracions i aliances 

publicoprivades i d’aquesta manera unir sinergies a favor de la divulgació de la 

ciència, el foment de vocacions científiques i la cultura en general. La direcció 

del MEH busca integrar la iniciativa privada en els projectes del museu i 

d’aquesta manera fer-la coresponsable d’un projecte social per a la ciutadania. 

Així mateix, l’acord s’emmarca en el programa Ciència en Societat de l’Obra 

Social ”la Caixa”, que té com a reptes principals difondre i promoure la cultura 

científica, l’educació no formal de les ciències i la revaloració de la investigació 

com a motor del progrés social. En el cas de la Fundación Caja de Burgos, 

aquest conveni completa el suport a la divulgació científica que desenvolupa a 

través de les tres Aules de Medi Ambient a Burgos, Valladolid i Palència i de la 

programació de conferències sobre aquesta temàtica, i a les vocacions 

investigadores, mitjançant el Programa Joves Excel·lents. 

 

Tres noves exposicions per al 2015 

 

Un dels fruits d’aquest acord de col·laboració són les tres exposicions 

temporals que es presentaran al Museo de la Evolución Humana al llarg de 

l’any vinent. La mostra més immediata, Bestiaria. El descobriment d’un 

Regne realitzada en col·laboració amb l’Instituto Castellano y Leonés de la 

Lengua, mostrarà com el regne animal va anar sent conegut i representat 

gràficament al llarg dels segles fins a arribar al present. Aquesta exposició es 

basarà fonamentalment en imatges de còdexs, llibres i gravats, i es podrà 

veure del febrer a l’agost del 2015. 

 

La mostra s’iniciarà amb les representacions animals dels llibres medievals, 

com també d’animals exòtics mal coneguts a l’edat mitjana, però dels quals 

existien referències clàssiques o bíbliques, i d’éssers mitològics que van existir 

en l’imaginari col·lectiu. L’exposició farà després un repàs pel Renaixement i el 

Barroc, quan la impremta ja difon les primeres zoologies que podem considerar 

científiques. A més, es podrà veure en especial la representació dels nostres 

parents més propers, els micos, que sempre van despertar la curiositat general.  

 

Les muntanyes seran el tema central de la segona de les exposicions, en la 

qual es vol mostrar la relació existent entre aquests accidents geogràfics i 



l’atracció que senten les persones per assolir els cims més alts del planeta. S’hi 

inclouran tant aproximacions estètiques com esportives o científiques, i es 

presentaran els diferents equips d’escalada esportiva que s’han anat utilitzant i 

millorant des que existeix aquesta pràctica, així com els mapes que s’han anat 

perfeccionant al llarg dels temps. També hi haurà un espai per a les maquetes 

científiques i les visions pictòriques de les muntanyes. Aquesta mostra es podrà 

veure des de l’agost fins al desembre del 2015.  

 

La tercera exposició girarà entorn d’un tema tractat molt poques vegades: la 

relació cultural i econòmica que s’ha establert sempre entre la gent del litoral i la 

de la Meseta, entre el mar i la terra. Espanya ha estat en els seus millors temps 

un país marítim, i Burgos, un node important en la xarxa comercial i cultural que 

unia persones molt diverses. Els dos grans símbols d’aquesta exposició, que es 

podrà veure el desembre del 2015, seran la barca i la carreta. 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Premsa del Museo de la Evolución Humana 

Gonzalo de Santiago: 647 583 786 gsantiago@museoevolucionhumana.com 

 

 

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

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.org  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


