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http://atomiumculture.org/ 

 
Atomium Culture és la nova xarxa d'universitats, diaris i empreses amb l'objectiu 

d'impulsar la transferència d'informació (idees, descobriments, investigacions, 

projectes...) de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la Unió Europea. És 

doncs una plataforma per l'excel·lència que vol potenciar la investigació de qualitat, 

fent també un exercici d'autocrítica en tot allò que es realitza, amb la voluntat de 

situar Europa en les millors condicions per competir globalment pel talent i construir 

un futur sòlid en el marc de l'economia i la innovació. 

 
Atomium Culture es va presentar el passat 27 de novembre en el marc d’una 

conferència, on l’ex president francès, Giscard d’Estaing, va fer una crida al 

protagonisme de la societat civil en la denominada Europa del coneixement, “un espai 

que ha de ser explorat per tots els europeus.” 

Aquesta xarxa coordina les seves activitats a partir de tres àrees principals: difusió; 

espai per a l'intercanvi; i transferència del coneixement. L'ús de les noves eines de 

comunicació permet augmentar el flux d'informació, entre els investigadors i els 

diferents actors que participen en Atomium Culture, ja que reuneix en un sol lloc, els 

descobriments més interessants, els resultats del treball integral i interdisciplinari 

intersectorial i debats sobre temes d'interès públic, creant així un autèntic lloc de 

trobada interactiu per a la investigació, la innovació i la cultura europea.  

 

Participen en ella dues universtats espanyoles: la Universitat de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Madrid. 

 

A la seva pàgina web es pot seguir tota l’actualitat a través de l’agenda 

d’esdeveniments, les noticíes i pròximamente en el seu bloc (que s’activarà a partir de 

Gener de 2010), a més de consultar articles d’interès en diversos àmbitss. 
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