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Un emocionant viatge als orígens de 
l’univers i al cor de la matèria,  

a CosmoCaixa Barcelona 
 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 
”la Caixa”; Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Lluís Noguera, 
director de CosmoCaixa Barcelona, i Rolf Landua, cap del 
Departament Educatiu del CERN, han presentat avui a CosmoCaixa 
l’exposició Accelerant la ciència, una mostra interactiva que permet 
fer un viatge fascinant des de l’origen de l’univers fins als nostres 
dies. 

 
• Aquesta aventura s’inicia fa 13.700 milions d’anys amb el Big Bang, 

i arriba fins avui amb la recerca més actual. El visitant d’Accelerant 

la ciència es veurà immers en un viatge extraordinari en què podrà 
«activar» un model del Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) i 
entendre com funciona un detector de partícules i el que se’n 
deriva.  
 

• L’LHC és l’accelerador de partícules més gran del món, i a través 
seu s’investiguen les partícules fonamentals, els petits maons de 
l’univers que componen el món. Però, com funciona? Quina és la 
seva naturalesa? A què es dediquen els investigadors del CERN? 
Aquestes són algunes de les preguntes que trobaran resposta a la 
mostra Accelerant la ciència. 
 

• Veure i entendre les aplicacions de la recerca a la vida real i el canvi 
que suposa en el dia a dia de les persones conforma un dels 
apartats de la mostra. Se’n poden trobar diversos exemples, com 
ara el famós World Wide Web (WWW), el sistema de GPS i algunes 
aplicacions en el camp de la medicina, entre d’altres.  

 



• Accelerant la ciència és fruit de la col·laboració entre l’Obra Social 
”la Caixa” i el CERN, i es podrà veure a CosmoCaixa fins al 10 de 
gener de 2016. El seu objectiu és difondre tant les línies de recerca 
del CERN com la utilitat que tenen per a la ciutadania, i al mateix 
temps fomentar les vocacions científiques dels joves de manera 
atractiva. 

I L ’L  
 
Barcelona, 21 d’octubre de 2015. Elisa Durán, directora general adjunta de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”; Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Lluís Noguera, director de 
CosmoCaixa Barcelona, i Rolf Landua, cap del Departament Educatiu del 
Centre Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN), han presentat avui 
l’exposició Accelerant la ciència a CosmoCaixa Barcelona, un recorregut que 
va des del Big Bang fins als nostres dies. L’expansió de l’univers iniciada fa 
13.700 milions d’anys va crear una quantitat enorme de matèria i energia de la 
qual nosaltres som una de les conseqüències.  
 
Per descobrir què va passar en el primer moment de l’expansió i tot el que se’n 
deriva, enginyers, físics i operaris treballen interdisciplinàriament al CERN, que 
disposa de la màquina més gran del món creada per l’ésser humà, el Gran 
Col·lisionador d’Hadrons (LHC), capaç de reproduir el que va passar a l’univers 
pocs microsegons després del Big Bang. Gràcies a l’LHC, entre moltes altres 
coses, es podrà donar resposta a les grans preguntes que han preocupat a la 
humanitat, com ara d’on venim? i on anem? 
 
L’LHC es va posar en marxa el 10 de setembre de 2008, i continua sent la 
incorporació més recent al complex d’acceleradors del CERN. Consisteix en un 
anell subterrani de 27 quilòmetres de circumferència, dotat d’imants 
superconductors que permeten accelerar feixos de protons per augmentar-ne 
l’energia al llarg del camí. Quan s’han accelerat fins a velocitats pròximes a les 
de la llum, els feixos de protons es fan col·lidir entre ells, de manera que en el 
procés es generen noves partícules (com, per exemple, el famós bosó de 
Higgs, descobert a l’LHC l’any 2013) i es reprodueixen esdeveniments com els 
que van tenir lloc a l’univers immediatament després del Big Bang.  
 
L’exposició Accelerant la ciència mostra al visitant les línies de recerca que es 
porten a terme al CERN, el laboratori d’investigació de física de partícules més 
gran del món, a través de l’LHC. 
 
Un audiovisual dóna la benvinguda als visitants: explica l’evolució de l’univers 
des del Big Bang fins avui, i il·lustra també el fet que, a mesura que l’espai 
s’expandeix, disminueix la densitat d’energia. La naturalesa de les partícules i 



el paper que tenen les diferents famílies que trobem en el model estàndard 
constitueixen el segon àmbit de la mostra, que pretén que el visitant es pregunti 
què és una partícula fonamental i com és de gran.  
 
Una pantalla de vídeo mostra els elements més destacats de la història de 
l’enginyeria de l’LHC, i una pantalla interactiva ofereix l’oportunitat d’explorar-ne 
alguns aspectes fascinants, com ara la mida, la velocitat, la precisió i 
l’extraordinària quantitat de dades que s’han d’analitzar. Quan dos feixos de 
protons col·lideixen a l’interior de l’LHC, es genera una temperatura mil milions 
de vegades més alta que la del centre del Sol, però en un espai minúscul. 
 
L’exposició finalitza amb un apartat on es pot veure l’aplicació de la recerca a la 
vida real i el canvi que suposa l’aplicació de les noves descobertes en el dia a 
dia de les persones, amb exemples com el famós World Wide Web, el sistema 
de GPS i diverses aplicacions en la diagnosi de malalties.  
 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’ EXPOSICIÓ 
 

CICLE DE CONFERÈNCIES: LA CARA FOSCA DE L’UNIVERS 

 

DIMARTS 3 DE NOVEMBRE |19 H 

Matèria fosca: ¿Com sabem que realment hi és?  

Gary Bernstein (University of Pennsylvania, USA) 

 

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE | 19 H 

Materia fosca; ¿Com la podem crear? 

Michelangelo Mangano, (CERN, Geneva) 

 

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE |19 H 

Energia fosca; la força que empeny l’Univers 

Daniel Eisnstein, (Havard University, USA) 

 
DIMARTS 24 DE NOVEMBRE |19 H 

Materia fosca; ¿Com la podem detectar a la Terra i a les Galàxies? 

Gianfranco Bertone, (Grappa, Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accelerant la ciència 
Del 21 d’octubre de 2015 al 10 de gener de 2016 
 
CosmoCaixa Barcelona 
C. d’Isaac Newton, 26  
08022 Barcelona 
 
Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h; dilluns, tancat (excepte  
festius) 
 
Servei d’Informació:  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 


