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Nota de premsa 
 

Simular la manipulació d'àtoms per a la lluita contra el càncer, disparar una fletxa 
amb el poder de la ment o que un robot realitzi el teu retrat són algunes de les 

possibilitats de la mostra 
 

L’Obra Social “la Caixa” presenta 
l’exposició Tecnorevolució 
 a CaixaForum Saragossa 

 
 

• En la història de la humanitat, són innombrables les aportacions 
amb què la ciència i la tecnologia han contribuït al progrés i al 
desenvolupament social. En l’última dècada, aquests avenços 
s’han multiplicat exponencialment, i això, segons la Comissió 
Europea, és degut principalment a «la iniciativa d’investigació més 
important del segle XXI»: la convergència tecnològica. 

 
• Les sinergies creades entre les anomenades tecnologies 

convergents han augmentat de manera notable fins a arribar a fer-
se impensable el desenvolupament de cadascuna per separat. 
Aquest fet s’ha manifestat en una autèntica revolució en els 
avenços tecnològics presents en la nostra vida quotidiana. 

 

• Tecnorevolució és una exposició interactiva que vol donar a 
conèixer les tecnologies convergents: la nanotecnologia, la 
biotecnologia, les tecnologies de la informació i de les 
comunicacions (TIC), i les ciències cognitives (NBIC). Les seves 
interconnexions canvien el món que ens envolta i provoca una 
autèntica revolució en camps tan diferents com la construcció, el 
transport, l’agricultura, la medicina, l’educació o l’art.  

 
• Simular la realitat a escala nanomètrica o visualitzar en un mòdul 

interactiu com varien les nostres ones cerebrals en funció de la 
música que escoltem són tan sols algunes aplicacions de les 
tecnologies convergents que podran veure els visitants de 
Tecnorevolució, que conté elements museogràfics únics. 
L’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” es podrà visitar 



a CaixaForum Saragossa del 14 de desembre  de 2016 fins al 26 de 
març de 2017 
 
 

Saragossa, 13 de desembre de 2016. Ricardo Alfós, director de CaixaForum 

Saragossa, i Javier Hidalgo, responsable d’exposicions i programes de divulgació 

de la Fundació Bancària “la Caixa”,  han presentat avui l’exposició 

Tecnorevolució, una mostra que té com a finalitat  donar a conèixer els avenços 

de les tecnologies convergents, l’aplicació de les quals ha aportat progressos 

impensables. 

 
La mostra, conté mòduls interactius, audiovisuals i sistemes de projecció d'última 

generació, així com elements museogràfics únics. Tecnorevolució combina les 

últimes tecnologies amb peces reals, per tal de mostrar la rellevància de la 

convergència tecnològica en la nostra vida diària i visualitzar la importància de 

cooperar, compartir i complementar l'ús d'aquestes tecnologies 

 
Les tecnologies convergents fins i tot han estat font d’inspiració de diversos 

guions cinematogràfics, com ara Viatge fantàstic o Cariño, he encogido a los 

niños (Honey, I shrunk the kids)… Però el més important és el gir que ha 

comportat la seva aplicació en el camp de la salut, l’alimentació, la bioinformàtica, 

la indústria, la computació, les telecomunicacions, en una infinitat d’àmbits més, 

per aconseguir més benestar social. 

 

El control i la manipulació de la matèria a nanoescala han permès comprendre 

millor els sistemes biològics, descobrir el món del coneixement del cervell o 

simular models fora de l’abast de l’acció humana. Però aquestes noves eines no 

sols faciliten als científics, metges o enginyers estudiar millor el nostre món, sinó 

que, a més a més, contribueixen al desenvolupament general de la societat i 

obren enormes possibilitats, fins fa poc impensables. 

 

Per posar un exemple, fa pocs anys que es va utilitzar per primera vegada la 

nanotecnologia per destruir cèl·lules canceroses; aquesta tècnica, doncs, pot ser 

una esperança per a les persones amb càncers difícils de tractar. Aquest és 

només un dels exemples del que poden arribar a comportar els avenços en 

aquestes tècniques, una autèntica finestra oberta al futur. 

 

La gran interacció, clau per canviar el món que ens envolta  
 

Les NBIC funcionen independentment i amb èxit des de fa molt temps, però és a 

finals dels anys noranta que es comença a aplicar la nanotecnologia tant en 

sistemes artificials com en sistemes vius. Aquesta disciplina es converteix en l’eix 

central d’un desenvolupament tecnològic conjunt en formar un equip ben 



complementat: nanotecnologia, biotecnologia, TIC i ciències cognitives. Què són, 

per a què serveixen i algunes de les seves aplicacions més rellevants i la 

interrelació entre elles, és el que es recull en el primer àmbit de la mostra, on un 

panell de 64 ulls robotitzats dóna la benvinguda al visitant; un exemple més de 

convergència tecnològica..  

 

La convergència tecnològica està esdevenint tota una revolució, però al llarg de la 

història de la humanitat hi ha hagut altres revolucions. Exemples d'això,  des de 

l'aparició de les primeres eines en l'era pretecnològica fins als robots més 

sofisticats de l'actualitat, es visualitzaran en el primer dels àmbits de l'evolució 

tecnològica  

 

El futur és ara 
 
Els avenços tecnològics ja són presents en la nostra vida quotidiana, i s'han 

instaurat d'una manera ràpida i gairebé sense adonar-nos; però ¿els canvis 

tecnològics sempre han estat tan ràpids? L'últim àmbit de l'exposició convida a 

gaudir d'una col·lecció de calculadores -les més antigues amb més de cent anys- 

per poder comparar la velocitat dels canvis tecnològics amb una col·lecció de 

mòbils dels últims quinze anys. 

 

 

 
 

Tecnorevolució 
Del 14 de desembre de 2016 al 26 de març de 2017 
 
CaixaForum  Saragossa 
Avda. Anselmo Clavé, 4 
Saragossa 
 
Horari: obert tots els dies. De dilluns a diumenge de 10 a 20 h.  
 
Entrada gratuïta 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: iroch@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


