
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dossier de premsa 

 

CosmoCaixa Barcelona presenta el Planetari 3D  
 

A partir del 17 de desembre de 2011 



 

 

 

 

El nou Planetari permetrà viure una experiència única i contemplar l’univers 

com no s’havia vist mai 

 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta el nou Planetari 

3D de CosmoCaixa Barcelona, únic a Espanya, 
segon d’Europa i un dels més avançats del món  

 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CosmoCaixa el nou Planetari 

3D, una de les instal·lacions més avançades del seu gènere, no 

tan sols en l’àmbit espanyol, sinó també a escala internacional, i 

adaptat per a persones amb dificultats visuals i auditives. 

 

• El nou sistema de projecció a cúpula completa presenta millores 

espectaculars en la qualitat gràfica de les imatges, al mateix 

temps que manté la versatilitat que li proporciona el fet de ser una 

instal·lació digital. A més, i com a novetat més destacada, el 

sistema incorpora la tecnologia 3D més moderna.  

 

• El Planetari reneix per convertir-se en una instal·lació polivalent. 

D’una banda, conserva l’essència com a planetari pròpiament dit, i 

de l’altra, en potencia l’ús com a cinema immersiu, la qual cosa 

permetrà projectar-hi audiovisuals de divulgació científica de 

temàtiques diverses. Així doncs, l’Obra Social ”la Caixa” posa a la 

disposició de tota la societat un nou espai per gaudir de 

programes 3D. 

 

• La programació constarà de tres grans línies: els programes 

clàssics de planetari, adreçats bàsicament al públic escolar; els 

audiovisuals de divulgació astronòmica o astrofísica, i una nova 

programació que consistirà en la projecció de pel·lícules de 

temàtica científica però no necessàriament astronòmica, 

adreçades en aquests darrers casos al públic general i familiar. 

 

• Des del setembre del 2004, el Planetari de CosmoCaixa ha rebut 

més d’1.106.200 usuaris. D’aquests, més del 70 % han estat públic 

general, mentre que gairebé el 30 % han estat públic escolar. 

S’han fet al Planetari 12.252 sessions, amb una oferta d’una 

vintena de programes diferents.  



 

Barcelona, 13 de desembre de 2011. El director general de la Fundació “la 

Caixa”, Jaume Lanaspa, ha inaugurat avui el nou Planetari 3D de 

CosmoCaixa Barcelona, una instal·lació d’última generació i de les més 

innovadores del món. 

 

Després de set anys en funcionament ininterromput, el Planetari de 

CosmoCaixa va tancar les portes al públic al final del mes de juny passat per 

poder actualitzar i millorar els seus sistemes de projecció. La gran acceptació 

que ha tingut per part del públic i la necessitat d’ampliar l’oferta d’activitats i 

adaptar-se a les noves tecnologies han motivat que des de l’Obra Social ”la 

Caixa” s’hagi considerat necessari adaptar aquest espai a les necessitats 

actuals i posar-lo a la disposició de la societat.  

 

Un innovador sistema digital de projecció d’alta definició 3D i immersiu, 

adaptat per a persones amb discapacitat sensorial 

 

La instal·lació s’ha dotat d’un innovador sistema de projecció 3D estèreo que 

permetrà als visitants viure l’experiència de veure’s completament envoltats 

per imatges en tres dimensions (3D a tota la cúpula!) utilitzant unes ulleres 

especials. Quan el Planetari obri les seves portes, serà el segon d’Europa i el 

primer d’Espanya d’aquestes característiques.  

 

El sistema escollit és el Definity3D 4k Immersive Digital System, de l’empresa 

americana Sky-Skan (http://www.sky-skan.com/), una de les més importants 

del sector a escala mundial i amb una llarga experiència pel que fa a 

planetaris. 

 

Els programes es presentaran en quatre idiomes (català, castellà, anglès i 

francès) i adaptats per a col·lectius amb discapacitats sensorials: 

audiodescripció en català per a persones amb deficiències visuals, 

subtitulació en català per a persones amb deficiències auditives, vídeo 

complementari en llenguatge de signes català (mitjançant PDA que es 

facilitaran als usuaris en entrar al Planetari) i sistema de bucle magnètic per a 

persones que disposin d’audiòfons compatibles amb aquest sistema.  

 

Les primeres estrenes: Selecció natural i Som astrònoms! 

 

El nou Planetari s’inaugura amb dos programes: el primer, Selecció natural, 

es podrà veure a partir del 17 de desembre de 2011 en aquest nou Planetari, 

mentre que Som astrònoms! es projectarà a partir de Setmana Santa. 

 

Selecció natural és una producció de l’empresa Mirage 3D que ha rebut, 

entre altres, els premis Award of Excellence al Jena Fulldome Film Festival 

2010 i Award of Best Audio Track a l’Imiloa Fulldome Film Festival 2010. 



 

Sinopsi: Acompanyeu el jove Charles Darwin en un viatge d’exploració al 

voltant del món a bord de l’HMS Beagle. A l’època victoriana, un bon nombre 

de fenòmens físics s’havien descrit ja a partir de lleis naturals. Però un dels 

mecanismes més importants de la vida continuava sent un misteri: com poden 

aparèixer noves espècies per substituir les que s’han extingit? Havia arribat 

l’hora que algú donés una explicació naturalista a aquest «misteri dels 

misteris».  

 

Som astrònoms! es una producció de l’empresa NSC Creative que ha rebut, 

entre altres, els premis Best Script & Best Show a l’Immersive Film Festival 

d’Espinho 2011 i Award of Excellence al Fulldome Festival – Zeiss 

Planetarium Jena 2010. 

 

Sinopsi: Sabeu com treballen els astrònoms? I quines són les grans 

preguntes a les quals intenten trobar resposta? Els astrònoms d’avui dia no 

són els observadors romàntics i solitaris d’altres temps. Necessiten compartir 

informació, col·laborar amb especialistes d’altres disciplines científiques i 

disposar de la tecnologia més capdavantera per resoldre els fascinants 

enigmes que ens planteja l’univers. Busquem les respostes junts, perquè, 

d’una manera o altra, tots som astrònoms!  

 

El Planetari del Museu de la Ciència, 30 anys com a pioners  

 

Tot va començar l’any 1981, quan el Museu de la Ciència de la Fundació ”la 

Caixa” va obrir les portes al públic com a centre de ciència únic a tot l’Estat. 

Amb el Museu es va inaugurar també el que va ser el primer Planetari de gran 

format d’Espanya obert a tots els públics.  

 

En aquells moments, el Planetari del Museu de la Ciència consistia en un 

projector optomecànic ZKP2 de la prestigiosa casa alemanya Zeiss, l’empresa 

que al començament del segle XX va inventar els planetaris moderns. El 

Planetari del Museu oferia una cúpula de 9 metres de diàmetre i una capacitat 

de 74 places, i permetia reproduir amb una qualitat molt bona el cel visible a 

ull nu. El Planetari del Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” es va 

convertir en un referent a tot Espanya.  

 

L’any 2004, quan es va inaugurar CosmoCaixa, es va posar en marxa el nou 

Planetari digital, basat en el simulador astronòmic Digistar II. La cúpula es va 

ampliar fins a 14 metres de diàmetre, i la capacitat va augmentar fins a 120 

places. El nou sistema permetia representar el cel nocturn mitjançant una 

projecció de vídeo a cúpula completa, generada en temps real per un 

ordinador d’altes prestacions gràfiques. 

 



Al llarg d’aquests set anys, més d’1.106.200 usuaris han gaudit de la 

programació del Planetari. D’aquests, més del 70 % ha estat públic general, 

de totes les edats, mentre que gairebé el 30 % ha estat públic escolar. S’hi 

han fet 12.252 sessions, amb una oferta d’una vintena de programes 

diferents.  

 

 

Nou Planetari 3D 

A partir del 17 de desembre de 2011 (del 17 al 24 de desembre és gratuït) 

 
CosmoCaixa Barcelona 

C/ d’Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 
Horari - Selecció natural 

            - Caps de setmana i festius, fins a l’1 d’abril, a les 11.00,12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00 h 
 
             A partir del 2 d’abril, a les 11.00, 14.00, 17.00 i 18.00 h 
 
           -  De dimarts a divendres, a les 17.30 h 
 
 
Públic 
            Adults i famílies 
            Nens i nenes +8 anys  
 
            Sense reserva prèvia 
            Places limitades 
 
Preu 
Per sessió: 2,00 € 

Dilluns, tancat, excepte festius 

 
 
Especificacions tècniques: 
. Capacitat:            136 places 
· Cúpula:                14 m 
                               Inclinació de 5º 
· So:                       Dolby Home Cinema 5.1 
· Projecció:            Definity3D 4k Immersive Digital System, de  SKY-SKAN 
 
 

Audició:   
· Iidiomes: català, castellà, anglès i francès 
· Adaptat a col·lectius amb discapacitats sensorials: 
                -Audiodescripció en català 
                - Subtitul·lació i llenguatge de signes en català 
                - Bucle magnètic  



 

 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


