
 

Nota de premsa 

 
 

Nou recurs que permet apropar la cultura i el coneixement als ciutadans,  
i potenciar l’experiència dels visitants dels centres CaixaForum 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta  
la seva primera aplicació per a mòbils 

 

 

• Conscient del gran impacte que les tecnologies mòbils tenen en 
l’era de la informació, l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat 
l’aplicació gratuïta iCaixaForum, disponible per a terminals d’Apple 
(iPod Touch i iPhone) i Google (Android). És la primera aplicació 
mòbil de l’Obra Social ”la Caixa”, i ofereix tots els continguts i les 
activitats dels centres CaixaForum de Barcelona i Madrid. 

 
• iCaixaForum mostra la informació de les activitat que es poden fer 

en cada moment a CaixaForum Barcelona i CaixaForum Madrid: 
exposicions programades, cicles de conferències, concerts, 
projeccions o activitats familiars. A més, inclou imatges i vídeos 
tant del centre com de les activitats, i ben aviat també es podrà 
disposar de visites virtuals i audioguies.  

 
• S’està desenvolupant una aplicació similar amb la programació 

dels centres CosmoCaixa a Barcelona i Madrid, per oferir els 
continguts dels museus de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
• Disponible per a tothom, l’aplicació ja es pot descarregar 

gratuïtament des de CaixaMòbil Store (www.caixamovil.es), i també 
des de l’App Store d’Apple i l’Android Market de Google. 

 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2010. – L’Obra Social ”la Caixa” fa un pas més 

en la difusió de la cultura i el coneixement, ara mitjançant la tecnologia mòbil, 

amb l’aplicació iCaixaForum, disponible per als terminals d’Apple (iPod Touch i 

iPhone) i de Google (sistema operatiu Android).  

 



iCaixaForum és una aplicació gratuïta que permet visualitzar la programació 

dels CaixaForum de Barcelona i Madrid, facilitar l’accés a les activitats culturals 

i socials als usuaris, i potenciar l’experiència dels visitants. 

 

Els continguts que es poden consultar a iCaixaForum inclouen gairebé tot el 

conjunt d’activitats disponibles en tots dos centres: exposicions programades, 

cicles de conferències, concerts, projeccions i activitats per a tota la família 

(des de nens fins a gent gran). A més, ofereix informació general sobre els 

centres culturals, incloent-hi la història, la ubicació, l’adreça i els horaris, i 

també imatges i vídeos. També proporciona un accés directe al sistema virtual 

de compra d’entrades ServiCaixa de ”la Caixa”, per poder adquirir les entrades 

per a les activitats que no siguin gratuïtes. 

 

Tota la informació es pot consultar en català i castellà indistintament, i 

l’actualització de la informació és completament transparent per a l’usuari, 

sense que l’usuari hagi de fer cap acció addicional a la consulta. 

 

L’aplicació ja es pot descarregar des del portal mòbil CaixaMòbil Store 

(www.caixamovil.es), i també des de l’App Store per als dispositius d’Apple, i 

des de l’Android Market per als terminals amb sistema operatiu Android de 

Google. 

 

 

 

Pròximes actualitzacions 
 

Els centres de divulgació científica CosmoCaixa, a Barcelona i Alcobendas 

(Madrid), tindran una nova aplicació iCosmoCaixa, que ja s’està desenvolupant. 

Aquesta futura aplicació, que parteix del mateix concepte que iCaixaForum, 

aprofitarà les particularitats dels centres CosmoCaixa per potenciar 

l’experiència de l’usuari i portar-la encara més enllà. 

 

 

 

 

”la Caixa” i l’aposta pel mòbil 
 

Actualment, ”la Caixa” és l’entitat financera líder del sector de banca mòbil a 

l’Estat espanyol tant en el segment de particulars com en el d’empreses, amb 

un percentatge del mercat del 50%. Aquesta és la quota més elevada que cap 



entitat té al món; la segona, Bank of America, té als Estats Units una quota del 

43%. 

 

”la Caixa” va llançar el seu primer portal mòbil el 13 de febrer de 2001, i des de 

llavors sempre ha liderat els serveis financers disponibles en terminals mòbils. 

Des del 2008, amb l’aparició de les tarifes planes per navegar per internet amb 

el mòbil, el nombre de dispositius ha crescut exponencialment i l’ús s’ha 

generalitzat. 

 

L’aposta de ”la Caixa” pels serveis d’operativa remota a través dels mòbils és 

clara i decidida, ofereix aplicacions de gestió dels comptes propis, consulta de 

moviments borsaris, fons d’inversió, valors, plans de pensions, localitzador 

d’oficines, compra d’entrades per a espectacles, recàrrega de saldo, i un llarg 

etcètera. Totes aquestes aplicacions es poden descarregar de franc des del 

web de ”la Caixa” i el portal CaixaMòbil Store (www.caixamovil.es). 

 

El projecte més recent i innovador de ”la Caixa” dirigit a l’operativa des del 

mòbil és Mobile Shopping, un servei de pagament a través del mòbil llançat al 

maig del 2010 a Sitges, en col·laboració amb Movistar i VISA, i que en només 

tres mesos va generar un volum de compres superior als 100.000 euros en 

3.500 compres en aquest municipi.  

 
 
 

Per a més informació:  

Web de l’Obra Social ”la Caixa” 
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/icaixaforum_ca.html  

 

 

Sala de Premsa multimèdia  
http://premsa.laCaixa.es/ObraSocial 



Pantalles d’exemple d’iCaixaForum 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


