
   
 

Nota de premsa 

 

La iniciativa, L'Hora del Planeta, impulsada per l'ONG World Wildlife Fund es 

durà a terme el proper dissabte 31 de març de 20.30 h a 21.30 h  

 

 

 

L'Obra Social "la Caixa" s'adhereix a 
l'apagada mundial contra el canvi climàtic 

 

 

• L'Obra Social "la Caixa" apagarà el proper dissabte 31 de març 

durant una hora, des de les 20.30 h les 21.30 h, els llums de tots 

els seus centres CosmoCaixa Barcelona i Madrid, i CaixaForum 

Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Tarragona i Lleida. 

 

• La iniciativa s'engloba dins del compromís de l'Obra Social "la 

Caixa" contra el canvi climàtic, per la preservació del medi 

ambient, el foment d'hàbits sostenibles i el respecte per la 

biodiversitat. 

 

• D'aquesta manera, l'entitat s'adhereix a la campanya mundial de 

sensibilització organitzada per WWF, L'Hora del Planeta, com a 

Empresa Participant, que uneix a persones de tot el món, 

empreses, governs i centres educatius. 

 

Barcelona, 30 de març de 2012. L'Obra Social "la Caixa", en el marc del seu 

compromís amb la protecció del medi ambient i la sensibilització sobre el 

canvi climàtic, se suma a la campanya L'Hora del Planeta, impulsada per 

l'ONG WWF, de manera que el dissabte 31 de març de 20.30 h a 21.30 h 

realitzarà una apagada dels llums de tots els seus centres CosmoCaixa i 

CaixaForum, de tot el territori espanyol. 

 

També s’apagaran els llums dels edificis de serveis centrals de “la Caixa” a 

Barcelona i Madrid. 

 

Fa sis anys que es va posar en marxa la campanya, i des d'aleshores ha anat 

sumant milions de persones, empreses, governs i centres educatius, a favor 

de la sensibilització contra el canvi climàtic. Es tracta d'una iniciativa 



simbòlica per tal de conscienciar de la importància de la reducció del volum 

d'emissions de CO2. que comporta l'estalvi energètic.  

 

El 2011, més de 5.000 ciutats de 135 països van apagar els llums dels seus 

principals monuments i edificis emblemàtics. L'objectiu és que aquest gest 

simbòlic generi un compromís per tot l'any i així millorar l'estat de salut del 

nostre Planeta. Amb aquesta iniciativa, l’Obra Social “la Caixa” reitera una 

vegada més el seu compromís amb el medi ambient, la ciència i la recerca, a 

la que al llarg de 2012 hi destina un total de 69 milions d’euros. 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa"  

Irene Roch: 934 046 027/669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 

www.lacaixa.es/obrasocial 
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