
      
 
 

Nota de premsa 

 

La primera mostra específicament dedicada al canvi climàtic es podrà veure en el 
Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Madrid a partir del 26 de juny 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CosmoCaixa 
l’exposició Comprendre per sobreviure: el Clima 

 

• Durant dècades, la qüestió del canvi climàtic ha amoïnat a la comunitat 
científica, però no ha estat fins a l’últim any que la inquietud ha 
transcendit a la ciutadania d’arreu del planeta. L’exposició Comprendre 

per sobreviure: el Clima parteix del que ha passat fins ara per mirar 
d’anticipar el que es pot esdevenir en un futur pròxim. 

 
• Conèixer com s’han anat succeint els cicles climàtics al llarg de la 

història de la Terra, analitzar les últimes dades de què es disposa per 
poder afirmar que hi ha evidències de canvi climàtic produït per l’acció 
de l’home i proposar conductes que ajudin a la conservació del planeta 
són els objectius principals de l’exposició. 

 
• L’exposició està comissariada per Jorge Wagensberg, director de l’Àrea 

de Medi Ambient i Ciència de la Fundació ”la Caixa”, i mostra les últimes 
recerques científiques en la matèria. Ha comptat amb la col·laboració 
dels millors experts a escala mundial. 

 
• En els tres àmbits que constitueixen la mostra, els visitants podran 

conèixer les lleis fonamentals de la naturalesa, la història del clima a la 
Terra i les evidències i interpretacions del canvi climàtic.  

 
• 450 m2 d’innovadors experiments interactius fets ad hoc que expliquen 

fenòmens com ara l’efecte d’hivernacle; maquetes que mostren els 
insostenibles i absurds hàbits de consum; un globus terraqüi virtual que 
fa paleses 50 evidències del canvi climàtic en diverses regions de la 
Terra; la hipotètica desaparició del delta de l’Ebre, i excepcionals peces 
fòssils que mostren els canvis climàtics al llarg de la història del planeta 
són alguns dels elements museogràfics que formen part de l’exposició. 
La interpretació científica, social, filosòfica i artística sobre el nostre 
futur immediat posa punt final a la mostra. 

 
Madrid, 25 de juny de 2009.- L’escalfament del planeta és inequívoc i bona part 
d’aquest cal atribuir-lo als gasos d’efecte d’hivernacle produïts per l’acció de l’home. 



Si es continua així, la temperatura mitjana de la superfície terrestre pujarà 
probablement entre 1,8 i 4 graus fins al final de segle. Això motivarà el retrocés de 
les glaceres i el desglaç dels pols, cosa que comportarà a mitjà termini inundacions i 
la desaparició de molts indrets de la Terra. De tot plegat, n’adverteixen els més de 
3.000 científics que constitueixen el Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic 
(IPCC), amb l’objectiu d’assolir compromisos dels governs per tal de frenar 
l’escalfament global.  
 
Amb l’objectiu d’intentar anticipar el futur, mitigar-ne els efectes i fomentar la 
col·laboració de tota la societat en l’adopció de conductes sostenibles, Jorge 
Wagensberg, director de l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, 
i Alicia Montalvo, directora general de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, han 
presentat avui l’exposició Comprendre per sobreviure: el Clima, que es podrà visitar a 
CosmoCaixa Madrid a partir del 26 de juny. 
 
Les lleis fonamentals de la naturalesa 
El paisatge ja no és un món «exterior» d’un ésser vivent, sinó que en forma part. 
Entendre-ho és essencial per continuar viu i conviure amb una certa harmonia. 
Davant de la progressiva degradació del medi natural a què s’ha arribat, l’esperança 
radica en què el ciutadà descobreixi quin ha estat el seu passat, per poder actuar en 
conseqüència. L’ésser humà hi té l’última paraula. 
 
La Terra és un sistema termodinàmic tancat que sols intercanvia energia amb 
l’exterior en forma de radiació solar i, amb l’excepció de l’arribada de meteorits i de 
ginys espacials, no hi ha intercanvi de matèria. Per mitjà de diversos experiments, els 
visitants podran descobrir les lleis fonamentals de la naturalesa i, entre altres 
fenòmens, veure com es distribueix l’energia solar a l’esfera terrestre, com és l’efecte 
d’hivernacle o el moviment caòtic representat per una font d’aigua en què el sentit del 
gir de la seva sínia dependrà d’una sola gota. 
 
Un bloc de glaç de 1,30 m × 1,30 m serveix per explicar que la proporció dels tres 
estats de l’aigua –gas, líquida i sòlida– és la causa i la conseqüència de la història 
climàtica terrestre.  
 
La història del clima a la Terra 
El temps meteorològic és un sistema caòtic de difícil pronòstic a llarg termini; el 
clima, en canvi, és el valor mitjà temporal i espacial de les variables meteorològiques. 
Per conèixer el clima del passat, és molt important estudiar els registres que hi ha, ja 
siguin els escrits, dels quals sols hi ha constància en els últims 140 anys, o els 
naturals.  
 
Els canvis climàtics han motivat que els paisatges, la flora i la fauna hagin canviat, i 
això és el que es mostra en aquesta secció. S’hi recreen, gràcies a excepcionals 
peces fòssils: una placa de trilobit procedent del Marroc, que mostra l’alta 
concentració de CO2 que va donar lloc a l’aparició d’una gran diversitat de formes 



vives amb closca, i la fauna que vivia en els períodes glacials, com el crani d’un 
rinoceront llanut i el fèmur i la defensa d’un mamut. Altres registres naturals de què 
disposa la mostra són els sediments oceànics i un testimoni del glaç de l’Antàrtida 
conservat a –20 ºC. 
 
La història del clima a la Terra és el que serveix als científics per pronosticar què pot 
passar, i uns audiovisuals ajuden el visitant a imaginar-se les causes dels diferents 
cicles del passat i les seves conseqüències.  
 
Evidències i interpretacions del canvi climàtic 
Un globus terraqüi virtual permetrà navegar per tot el planeta i conèixer les 
evidències que confirmen que el clima de la Terra està canviant. L’augment de la 
temperatura mitjana de l’aire de superfície i la de l’aigua dels oceans, com també 
l’elevació del nivell del mar, l’emblanquiment dels coralls, les variacions de les pautes 
migratòries o el retrocés de les glaceres són algunes de les dades que constitueixen 
aquest apartat. 
 
Una maqueta de 4 metres de diàmetre mostra la hipotètica desaparició del delta de 
l’Ebre l’any 2050; un exemple de les conseqüències de la pujada del nivell del mar. 
Durant els darrers anys, se n’ha constatat l’augment a causa de la fusió dels gels 
continentals i de la dilatació de l’aigua del mar, de 3,1 mm per any. Les estimacions 
de tots els models preveuen que aquesta situació es mantindrà en el futur i afectarà 
sobretot deltes dels rius, zones humides i zones baixes, com La Manga del Mar 
Menor, la costa de Doñana, etc. 
 
Saragossa, Moscou, Escòcia i Venècia són quatre llocs del món que, gràcies a un 
multimèdia interactiu, es mostren com serien l’any 2099 segons les dades del recent 
informe del Panel Intergovernamental per al Canvi Climàtic (IPCC).  
 
El Discret Absurd de la Insostenibilitat fa referència a les males pràctiques de 
consum. Quatre situacions dutes fins a l’exageració pretenen fer que els visitants 
reflexionin sobre la necessitat de canviar els seus hàbits que incideixen en el consum 
d’energia i, en conseqüència, sobre les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a 
l’atmosfera. Un exemple molt gràfic és el que mostra un lavabo en el qual la cisterna 
de l’inodor és una garrafa d’aigua mineral de 20 litres: la quantitat d’aigua potable 
que es malgasta per una simple micció. 
 
Mentre que l’exposició convida al diàleg científic, filosòfic, social i artístic sobre el 
futur immediat del planeta, el quatre La Terra Promesa –la representació d’un 
paisatge de terra erma– indueix a la reflexió i posa punt final a la mostra. 



 
    

Comprendre per sobreviure: el Clima 

Des del 26 de juny de 2009 

CosmoCaixa Madrid 

Pintor Velázquez, s/n 

28100 Alcobendas 

 

Horari 

De dimarts a diumenge i dies festius, de 10 a 20 h 

Dilluns tancat, excepte dies festius 

Visita gratuïta 

 

Per a més informació:  

Juan A. García Fermosel. Tel. 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jésus N. Arroyo. Tel. 91 484 52 73 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

 


