
 

 
FINS AL 5 DE GENER DE 2011 
 

Espectacles de màgia, contes animats amb ombres xineses 
i laboratoris de ciència omplen d’il·lusions les festes 
nadalenques 
 

CosmoCaixa, un museu ple de màgia 
per Nadal 
 
Fer desaparèixer una piràmide de ferro de 5 tones de pes i 3,5 metres 
d’alçada al ritme de la música i els focs artificials o gaudir de la màgia de 
prop al llarg de sis hores són algunes de les propostes de CosmoCaixa 
perquè aquest Nadal sigui màgic de veritat. A més, us oferim una activitat 
de contes animats que converteixen el bosc inundat en un espai d’ombres 
i fantasies, així com l’espectacle familiar del Drap-aire Musical, en el qual 
un xarlatà carregat de sons i de xerrameca ens descobrirà la poesia que 
s’amaga darrere qualsevol objecte quotidià.  
 
Aprofiteu els darrers dies en què podeu visitar l’exposició Abracadabra, 
il·lusionisme i ciència, que acaba el dia 9 de gener. Si encara no l’heu fet, 
us convidem a gaudir de la visita guiada. Un ventall d’activitats per a totes 
les edats que combinen ciència i il·lusionisme en la justa mesura per a 
aconseguir que els visitants gaudeixin d’unes festes realment màgiques!  

 

EL GRAN ESPECTACLE DE MÀGIA 
 
Abracadabra! Desapareix una piràmide de ferro de 5 tones 
Fer desaparèixer, davant els vostres propis ulls, el gran rellotge de sol de la plaça de la 
Ciència, una piràmide de ferro de 5 tones de pes i 3,5 metres d’alçada, és el que 
aconseguirà el Rei de la Màgia. Aquest grandiós espectacle de màgia estarà amenitzat 

amb música en viu i focs artificials. 
 
També es podrà gaudir de màgia de prop a tot el museu de les 11 h a les 18 h, de la 

mà de mags professionals que ens sorprendran amb els seus trucs d’endevinació, jocs 
de mans i desaparicions. 
 
Tothom hi és convidat gratuïtament! 

 

� Dies 23, 27, 28 i 29 de desembre a les 18 h 



Entrada gratuïta. Plaça de la Ciència 

 
 

UNA ACTIVITAT DE MÀGIA I OMBRES AL BOSC AMAZÒNIC 
 

Un bosc d’ombres i altres fantasies és l’activitat familiar de màgia que ofereix 

CosmoCaixa Barcelona i que està creada en col·laboració amb el mag Sergi 

Buka. La fantasia d’uns contes animats per la màgia de les ombres xineses desxifrarà 

els secrets del bosc amazònic de CosmoCaixa. 
 

� Del 23 de desembre al 5 de gener a les 11 h i 17 h 

Preu per sessió: 2 euros. Sense reserva prèvia. Places limitades 
Per a famílies i infants majors de 3 anys 

 

 

EXPOSICIÓ TEMPORAL: ABRACADABRA, IL·LUSIONISME I CIÈNCIA, ÚLTIMS DIES! 
 

Més de 550.000 persones han visitat ja aquesta exposició. No us la podeu perdre. 
Estarà oberta només fins al 9 de gener del 2011. 
 

Convertir-se en protagonista de la pel·lícula La mosca, practicar el teletransport, veure 
levitar un gran engranatge, créixer i empetitir com ho feia Alícia al país de les 
meravelles… Els visitants de l’exposició Abracadabra a CosmoCaixa Barcelona 

podran experimentar totes aquestes il·lusions, i moltes més, creades pels sentits. 
 
El cervell és una fàbrica d’il·lusions. Però, què és una il·lusió? És un producte mental, 

resultat de fenòmens sensorials i cognitius, una combinació entre el que es percep de 
la realitat i el que se n’espera. El nostre cervell és el responsable de tot aquest procés.  
 

Crear una il·lusió és preparar tots els ingredients per a fer possible la percepció d’una 
realitat improbable. En aquesta tasca intervenen les disciplines més variades, des de 
la psicologia fins a les tècniques de comunicació, les arts escèniques, la física, la 

química, l’arquitectura, l’enginyeria o la matemàtica. Ciència i tecnologia treballen 
conjuntament per a crear un món d’il·lusions.  
 

Abracadabra, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, mostra la base científica de 
l’il·lusionisme i convida a descobrir com s’aconsegueix la sensació que el que és 
impossible resulti probable als nostres ulls. En la mostra, completament interactiva, no 

hi falten experiments i trucs.  
 

� Fins al 9 de gener del 2010 

Visites guiades a l’exposició del 23 de desembre al 5 de gener a les 18 h 
 



 

 

ESPECTACLE MUSICAL PER A TOTA LA FAMÍLIA: EL XARLATÀ  

 

Francesc Miralles, el Drap-aire Musical, interpreta un xarlatà que, carregat de sons i 

de xerrameca, explica unes històries que fan descobrir la poesia que s’amaga en 
qualsevol objecte quotidià. 

 
� Del 24 de desembre al 5 de gener a les 13 h 

Preu per sessió: 2 euros. Venda anticipada d’entrades a ServiCaixa. 

Places limitades 
Per a famílies i infants majors de 3 anys 

 

LABORATORI: LES EMPREMTES DE LA LLUM 

 

Vivim submergits en un món de llum i colors i, de fet, coneixem el món que ens 

envolta, en bona mesura, gràcies a la llum. Però, què és realment la llum?, i el color, 
què representa? CosmoCaixa us convida a descobrir-ho participant en aquesta 
activitat. 

 
� Del 23 de desembre al 5 de gener a les 12 h 

Preu per sessió: 2 euros. Sense reserva prèvia. Places limitades 

Per a famílies amb nens i nenes majors de 9 anys 
 

ALTRES ACTIVITATS PERMANENTS A COSMOCAIXA 

 

Si encara no l’heu vist, no us podeu perdre el nou programa del planetari digital: 
Astronomia, 3.000 anys d’observació del cel, en què de la mà d’Albert Einstein 

repassarem la història de l’astronomia i de l’exploració de l’univers, des de la 
prehistòria fins als nostres dies. 
 
Horaris del planetari: 

Astronomia: 3.000 anys d’observació del cel, a les 12 h, 16 h i 19 h 
La carrera cap a la Terra, a les 13 h 

Gènesi, a les 11 h i 18 h 

 
Click, per a nens i nenes de 3 a 6 anys; horari: a les 12 h 

 
Toca toca, per a famílies i adults; horari: a les 11 h, 13 h, 14 h, 15 h, 17 h i 18 h 

 

 

 



Nadal a CosmoCaixa 
Del 23 de desembre del 2010 al 5 de gener del 2011 

(Tancat els dies 25 de desembre del 2010 i 1 i 6 de gener del 2011) 

  

CosmoCaixa 
Carrer d’Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 

Servei d’informació 

www.laCaixa.es/ObraSocial  / Tel. 902 22 30 40 

 
Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 h a 20 h 

(25 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat) 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


