
 

CosmoCaixa proposa diàlegs sobre 

coronavirus i contaminació atmosfèrica 
 

 La lluita contra el Covid-19 des de l’àmbit de la nanociència i la 

projecció de ciutats sense contaminació atmosfèrica centraran els 

diàlegs científics d’aquesta setmana a les xarxes de CosmoCaixa. 

 

 Amb l’objectiu de seguir estimulant l’interès científic en la societat, 

la coordinadora d’un estudi europeu per detectar el coronavirus a 

través de nanopartícules d’or, Laura Lechuga, protagonitzarà 

aquest dimecres el diàleg Podem destruir el coronavirus?, dintre 

del cicle Live Talks, en col·laboració de l’Associació Catalana de 

Comunicació Científica (ACCC). 

 

 L’investigador del CSIC i assessor europeu sobre la contaminació 

Xavier Querol parlarà el divendres sobre com ha afectat el 

confinament a la contaminació i sobre si un nou futur per a les 

ciutats és possible. Les propostes formen part de la finestra a la 

ciència que proposa CosmoCaixa des de les xarxes en el marc de la 

campanya #UnaFinestraALaCiència. 

 

Barcelona, 12 de maig de 2020. CosmoCaixa proposarà aquest dimecres una 

trobada amb la cap de grup del CIBER-BBN i investigadora del CSIC Laura 

Lechuga sobre el paper de la nanociència en la lluita del coronavirus, en un 

diàleg amb Jordi Díaz. La científica coordina des de l’Institut Català de 

Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) un estudi europeu per detectar el Covid-

19 gràcies a un sistema basat en nanopartícules d’or que permetrà detectar el 

coronavirus en un breu termini de temps, d’uns 30 minuts.  

 



La cita tindrà lloc a les 19 hores d’aquest dimecres 13 de maig a través de 

Facebook sota el títol Podem destruir el coronovirus?, en el marc de les 

trobades Live Talks.  El cicle dona veu a ments científiques brillants en una 

col·laboració de la Fundación ”la Caixa” amb l’Associació Catalana de 

Comunicació Científica (ACCC), en la finestra a la ciència que CosmoCaixa 

proposa a les seves xarxes dintre de la campanya #UnaFinestraALaCiència. 

 

La nanomedicina s’ha convertit en una autèntica revolució dintre de la medicina 

actual, estant present en nous sistemes de diagnosi, tractament i regeneració. 

En el camp del diagnòstic està present en el major tema d’actualitat, el Covid-

19 gràcies a que la científica Laura Lechuga actualment coordina un estudi que 

treballa per aconseguir un nou dispositiu basat en nanotecnologia biosensora 

òptica que permetrà detectar el coronavirus directament a partir de la mostra 

del pacient i sense necessitat de realitzar anàlisis en laboratoris clínics. 

L’objectiu és que es pugui utilitzar per a l’anàlisi de diferents tipus de 

coronavirus presents en animals reservoris, de forma que es pugui monitoritzar 

i vigilar una possible evolució d’aquests virus i prevenir futurs brots infecciosos 

en humans. 

 

Podem tenir ciutats sense contaminació? 
 
El divendres 15 de maig serà el torn del científic del CSIC a l’Institut de 

Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) Xavier Querol, que 

dissertarà amb Estibaliz Urarte sobre com ha afectat el confinament a la 

contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat i parlarà sobre si un altre 

model de ciutat és possible després del confinament. Podem tenir ciutats 

menys sorolloses, sense contaminació atmosfèrica, amb més espais verds i 

centrades en la ciutadania? Aquestes seran algunes de les preguntes que 

abordarà el geòleg i assessor europeu per al programa Clean Air for Europe. 

El diàleg tindrà lloc a les 19 hores a través d’un directe via Facebook i 

YouTube, i discorrerà sota el títol La contaminació: un enemic comú. 

 

A més, les xarxes socials de CosmoCaixa aportaran recursos educatius sobre 

la primatòloga Jane Goodall, faran recomanacions de llibres electrònics sobre 

el canvi climàtic i es faran ressò d’efemèrides com el naixement del físic 

francès Pierre Curie. Una setmana més, no faltaran les píndoles 

astronòmiques de Jordi Aloy per ajudar als usuaris a descobrir fenòmens com 

la conjunció de la Lluna amb Júpiter, Saturn i Mart, a l’espai Astronomia 

des de la finestra. 

 

 

 

 



 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

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

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundaciolacaixa.org  

Sala de Premsa: http://premsa.lacaixa.org  
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