
 

 

 

Nota de premsa 

 

Amb aquesta iniciativa que s’emmarca en el seu Programa de Medi Ambient, 
l’Obra Social ”la Caixa” fomenta el compromís ciutadà en favor de la sostenibilitat 
i la protecció del medi natural  
 

 

”la Caixa” i l’Ajuntament d’Albacete presenten 
l’exposició Energia. Mou-te per un futur sostenible 

 
•  El consum d’energia en el món s’ha triplicat en els últims 60 anys i la 

humanitat, per arribar a aquestes necessitats desmesurades, ha recorregut a 

l’explotació de recursos a gran escala, sobretot no renovables i contaminants.  

 
•  El programa itinerant de sostenibilitat de l’Obra Social ”la Caixa” presenta a 

Albacete la primera de les seves propostes: Energia. Mou-te per un futur 

sostenible. L’exposició pretén informar sobre la importància de preservar el 

medi i conscienciar la població de la necessitat d’una gestió eficient dels 

recursos energètics naturals.  
 
•  Energia. Mou-te per un futur sostenible s’inaugura a Albacete gràcies a la 

col·laboració de l’Ajuntament d’aquesta ciutat. El visitant podrà fer al llarg de 

l’exposició un doble recorregut científic i històric per la trajectòria del consum 

energètic. La mostra inclou un programa de visites escolars a fi de sensibilitzar 

els més petits sobre la importància de preservar el medi.  
 
•  El Programa de Medi Ambient i Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” se centra 

en tres línies d’actuació: la millora de les àrees naturals, la conservació de la 

biodiversitat marina i la sostenibilitat itinerant. 
 

Albacete, 14 de maig de 2009.- Avui dia, en un sol any, la humanitat consumeix una 
quantitat de combustibles fòssils que la naturalesa ha trigat un milió d’anys a produir. 
Com hem arribat a aquesta gran dependència? És sostenible el model actual? 
Aquestes són, entre d’altres, algunes de les preguntes que planteja aquesta proposta 
expositiva. L’ús eficient dels recursos energètics és un dels reptes més importants a 
què ens enfrontem a escala global. Energia. Mou-te per un futur sostenible presenta 
un panorama de les energies del segle XXI i proposa una immersió en el concepte 
científic d’energia i en la història del seu consum per part de l’ésser humà.  
 



El visitant podrà fer un doble recorregut, el científic en què s’explica què és l’energia i 
com es transforma, i l’històric, que s’inicia amb les societats caçadores recol·lectores i 
acaba a l’actualitat. A partir d’aquí, l’exposició explica com ha anat augmentant el 
consum energètic al llarg de sis èpoques històriques fins a acabar amb l’ésser humà 
tecnològic actual. És en aquest punt on es detallen les energies que s’utilitzen avui dia 
i s’ofereixen als visitants eines per a la reflexió sobre les actuacions que cal mantenir 
amb vista a un futur sostenible. 
 
La mostra es divideix en sis àmbits. El primer àmbit, Un Univers d’energia, situa el 
visitant davant de tres pantalles en què es projecta un procés accelerat del creixement 
d’una flor, la col·lisió de dues galàxies i l’animació de la Terra vista des de l’espai a la 
nit en què els punts lluminosos mostren com ha anat creixent el consum energètic des 
del segle XIX fins als nostres dies. En aquest àmbit el visitant podrà descobrir que tots 
els canvis i les evolucions de la matèria de l’Univers depenen dels intercanvis 
energètics.  
 
Tot és Sol 
 

El Sol és l’inici de tot, l’origen de l’energia de la majoria 
de cicles naturals de la Terra i, per tant, és el principi 
de pràcticament totes les nostres fonts energètiques. 
Els nostres avantpassats, conscients de la seva 
importància, retien culte al Sol de manera molt 
especial. Innombrables representacions en donen 
testimoni al llarg de la història de la humanitat. Sis 
vitrines mostren alguns exemples d’adoració del Sol 
en diferents continents. D’altra banda, el visitant també 

descobrirà com el Sol és un gegantí reactor de fusió nuclear.  
 

 

Què és l’energia? 

 
La definició tècnica de Què és l’energia? inicia el 
tercer dels espais. S’hi expliquen les diverses 
formes que adopta l’energia i com es transforma, ja 
que l’energia no es crea ni es destrueix... Aquest 
apartat intenta aclarir conceptes bàsics, com ara 
l’eficiència energètica, imprescindibles per a la 
comprensió de la situació energètica actual. No 
podia faltar en aquest apartat la figura d’Einstein i 
la seva famosa equació E=mc2. Les seves 
aportacions científiques, ara fa un segle, van 
canviar radicalment la manera d’entendre l’Univers 
i van suposar una revolució en la comprensió de la 
naturalesa de la llum, l’espai, el temps, el moviment 

 



i la matèria. Aquesta equació ens revela l’origen de l’energia nuclear. 
 

El consum humà d’energia 
Els visitants de la mostra faran un recorregut pel consum energètic des del Paleolític 
fins als nostres dies. El descobriment del foc, la domesticació d’animals per a 
l’agricultura i la màquina de vapor han estat revolucions energètiques que han marcat 
fites en el progrés de les civilitzacions. Des de l’home prehistòric fins a les societats 
industrialitzades a l’actualitat, el consum d’energia ha augmentat de manera 
espectacular. Aquesta evolució en les fonts primàries d’energia ha anat acompanyada 
d’un augment espectacular del consum d’energia per persona. Si un homínid de fa un 
milió d’anys sols consumia unes 2.000 quilocalories diàries, la vida d’una persona a la 
societat industrialitzada d’avui comporta el consum diari d’unes 230.000 quilocalories. 
 
Les diferents relacions en diversos moments de la història de la humanitat es 
reflecteixen en les sis escenografies (home primitiu, caçador, agrícola primitiu, agrícola 
avançat, era industrial i era tecnològica) que presenta aquest àmbit. Cada una d’elles 
convida a reflexionar el visitant sobre la manera de gestionar els recursos energètics i 
les diverses alternatives històriques que s’han posat en pràctica. 
 
Una metàfora sobre el consum de la Humanitat de combustibles fòssils (carbó, gas 
natural, petroli...), exemples que manifesten l’actual dependència energètica i la 
contaminació que produeix la combustió d’aquests combustibles CO2 conviden el 
visitant a considerar la diversificació de les fonts energètiques per assegurar la 
sostenibilitat del planeta.  
 
 
El panorama de l’energia al segle XXI  
L’estat de la qüestió sobre quines energies utilitzem i com les utilitzem és analitzat en 
aquest apartat. Vivim en l’era del petroli i al voltant del 40 % de l’energia que es 
consumeix en el món procedeix de la seva combustió. La resta de l’energia que es fa 
servir prové, gairebé del tot, de la utilització d’altres fonts d’energia no renovables, que 
requereixen milers de milions d’anys per formar-se com el carbó, el gas natural i 
l’energia nuclear. L’objectiu immediat passa per apujar la quota de les energies 
renovables (eòlica, la generada per les marees, la fotovoltaica, la hidroelèctrica, Iter), 
fins a nivells acceptables perquè es pugui establir un equilibri. Però un altre objectiu, 
tan important o més, és la conscienciació de la rellevància de l’estalvi i l’eficiència 
energètica. 
 
En aquest apartat, unes vinyetes detallen tot el procés de les diferents energies no 
renovables des de la seva extracció fins als seus usos. Al mateix temps una pantalla 
amb animacions explica la captació i utilització de les energies renovables. Això 
s’acompanya de diversos arguments a favor i en contra de l’ús de cada una d’elles 
(economia, rendibilitat, sostenibilitat...). Per exemple, el projecte Iter es perfila com una 
de les tecnologies que, possiblement, en un futur produirà energia elèctrica renovable i 
barata. 



 
També s’explica en què consisteix el protocol de Kyoto, un primer pas en la lluita 
contra el canvi climàtic, en què es recull el compromís per part de la majoria de països 
per reduir les emissions de CO2. Juntament amb això, un edicte del segle XIV d’Eduard 
I d’Anglaterra, una de les primeres mostres de preocupació pel medi ambient per part 
dels governants. 
 
Som energia posa punt i final a la mostra. Aquí, el visitant podrà comprovar la seva 
pròpia energia gràcies a una càmera tèrmica que detecta la temperatura en diverses 
zones del seu cos.  
 
 

Energia. Mou-te per un futur sostenible 
Del 14 de maig al 21 de juny de 2009 
 

Inauguració: dijous, 14 de maig de 2009, a les 13 h 
 
Envelat 

Parc d’Abelardo Sánchez (Col·legi San Fernando)  
Albacete 
 
 

Horari:  

De dimarts a divendres, de 12.30 a 14 h i de 18 a 21 h  
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. Dilluns no festius, tancat 
 
Visites escolars: amb cita prèvia al telèfon 902 906 666 
Visites guiades: tots els dissabtes, diumenges i festius a les 12 i 18 h 
 

Informació: 

www.lacaixa.es 
Telèfon 902 223040 
 
Entrada gratuïta 

 
 
Per a més informació: Victoria Lobato 629 732351 
Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa” - Àrea de comunicació 
 


