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«Els Iguanos», una de les col·leccions de dinosaures més importants
del món, és la primera gran exposició temporal del nou Museu

La Fundació ”la Caixa” inaugura
CosmoCaixa Barcelona,
el nou Museu de la Ciència

Des de les partícules elementals fins al Quixot hi ha hagut una evolució de 13.700
milions d’anys. Aquest llarg camí és el que podran fer els visitants de CosmoCaixa
Barcelona, el nou Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”. Es tracta d’un nou
espai pensat per a tota mena de públic, amb una àmplia oferta científica i educativa,
on el visitant podrà gaudir d’exposicions, tallers, cursos, conferències i debats. Els
seus objectius són estimular el coneixement científic, aconseguir la participació
directa dels ciutadans i esdevenir un lloc de trobada de la ciència i la societat. Uns
continguts universals i una museografia innovadora el converteixen en un dels
museus més moderns d’Europa en el seu gènere. El nou edifici, de 50.000 m2,
amplia l’oferta científica del seu antecessor, la qual es distribueix entre les sales
d’exposicions, el Bosc inundat, el Mur geològic, el Planetari, el Clik, el Flash, les
sales d’actes, les aules de tallers i la Plaça de la Ciència, entre altres. Aquesta
última consisteix en un gran espai públic de 6.000 m2, obert a la ciutat de Barcelona,
que permet als vianants participar directament del procés científic des del carrer i
veure l’interior del nou centre gràcies a les zones de transparència, una de les
característiques arquitectòniques que defineixen el nou edifici.

Fa vint-i-tres anys, la Fundació ”la Caixa” va inaugurar a Barcelona el Museu de la
Ciència, el primer museu interactiu d’Espanya. El pas del temps, l’augment de visitants i la
necessitat de donar resposta a les noves aportacions científiques han motivat que la
Fundació decidís ampliar aquest centre. El resultat ha estat la construcció d’un nou Museu
de la Ciència, un espai obert a tothom i amb activitats per a tots els públics. Es tracta d’un
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punt de trobada per a la ciència i la societat, un lloc per conversar, debatre i reflexionar.
Els continguts del Museu estan pensats perquè la visita sigui la més adequada als
interessos i els gustos de cada visitant. Així doncs, a més de poder visitar el centre per
sales, s’han creat un seguit d’itineraris dividits per temàtiques que connecten els diferents
mòduls i espais del Museu. D’aquesta manera, es pot fer un recorregut temàtic i també
visites dinamitzades.

CosmoCaixa Barcelona és al peu del Tibidabo, al mateix lloc on hi havia l’antic Museu, i
està situat entre els carrers de Teodor Roviralta, del Císter, dels Quatre Camins i la Ronda
de Dalt. S’hi pot accedir per la Ronda de Dalt o pel carrer dels Quatre Camins.

Un nou Museu per a una nova museografia

El projecte del nou centre, obra dels arquitectes Esteve i Robert Terradas, s’ha dissenyat
en funció de la museografia, tot respectant l’entorn i conservant l’edifici modernista.
L’edifici del nou Museu té nou plantes, sis de les quals són subterrànies.

Aquest nou centre, dissenyat d’acord amb els seus continguts, s’inspira en els principis
que s’han posat a prova al llarg dels vint-i-tres anys d’experiència del Museu de la Ciència
de la Fundació ”la Caixa”. La seva filosofia se centra en l’interès per tot, la
interdisciplinarietat, l’autocrítica i l’emoció com a vehicle de comunicació.

La prioritat del Museu és fer comprendre la realitat als seus visitants. Així doncs, la
museografia que ofereix es basa en els objectes i els fenòmens reals. El visitant hi pot
assistir, amb els cinc sentits, a una experiència museogràfica que no es limita a la
interactivitat manual, sinó que també deixa lloc a la interactivitat mental i l’emocional.

L’oferta museogràfica és a l’edifici de nova planta que s’uneix a l’edifici modernista pel
vestíbul d’entrada. Aquest nou edifici té unes dimensions de planta de 140 × 65 metres.
L’altura total d’aquest nou cos, des de la coberta del nou vestíbul fins al pàrquing, és de
27 metres, la qual cosa permet instal·lacions molt diferents segons cada espai.

El nou centre està estructurat en diverses àrees. A l’antiga seu del Museu de la Ciència
s’han instal·lat les oficines, els serveis tècnics, les aules taller i una de les entrades del
Museu, que donarà accés al nou vestíbul, on hi ha la botiga i el servei d’informació.

Les sales d’exposicions

Exposició permanent
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L’exposició permanent del Museu, la Sala de la Matèria, ocupa una superfície
aproximada de 3.500 m2. L’altura de la sala varia entre els 6 i els 13 metres, la qual
cosapermet dissenyar projectes museogràfics molt diversos. En aquesta mateixa zona
s’han instal·lat dos dels espais més singulars del nou Museu: el Mur geològic, amb una
superfície de 310 m2, i el Bosc inundat, amb 1.000 m2.

L’exposició permanent permet fer un recorregut per la història de la matèria, des del Big
Bang fins avui dia. Es divideix en quatre grans àmbits: la Matèria inerta, on els visitants
trobaran els mòduls explicatius de l’origen de l’univers, les lleis de la física i de l’atzar, i els
objectes i els fenòmens de la vida quotidiana; la Matèria viva, on s’explica des de
l’aparició dels primers organismes unicel·lulars a la Terra fins als primers ecosistemes i les
seves adaptacions, evolucions i revolucions; la Matèria intel·ligent, amb l’evolució de la
vida a partir de la neurona i de l’aparició del cervell; i la Matèria civilitzada, des dels inicis
de la humanitat fins a l’enginyeria dels materials que permet inventar noves formes de
matèria.

Espais singulars

La geologia del món
El Mur geològic està format per set grans talls de roca de procedència diversa. Ocupa

una paret de 65 metres de llargada i permet veure seccions de roca amb estructures
geològiques que es poden trobar a qualsevol lloc del món. S’hi poden observar processos
superficials produïts per l’acció de l’aigua i el vent, el xoc dels continents, el naixement
d’una roca, etc. Són processos que originen la geologia del planeta Terra. L’objectiu és
que el visitant pugui interpretar cadascun dels talls i que els pugui reconèixer com a part
integrant del paisatge del seu voltant.

L’Amazònia a Barcelona
Ja és possible conèixer l’Amazònia, experimentar les sensacions que provoca i passejar
per la selva amazònica, tot això a Barcelona. CosmoCaixa ha reconstruït una part de la
selva amazònica: el Bosc inundat. Peixos, amfibis, insectes, rèptils, mamífers, aus i
espècies de plantes molt variades de la zona s’encarregaran de donar a conèixer un
ecosistema tan valuós com fràgil, en recrear un tros de bosc amazònic en un hivernacle
de 1.000 m2. Els boscos inundats de l’Amazònia són un dels hàbitats més importants del
planeta, però el nou Museu de la Ciència no tan sols vol mostrar aquest element, sinó que
també hi ha lloc per als altres àmbits que integren l’ecosistema de la selva amazònica: el
riu obert, la terra ferma, el medi aeri, etc. El visitant té l’oportunitat de submergir-se en
plena Amazònia gràcies al primer bosc inundat museogràfic que es pot visitar dins un
museu de la ciència.

Exposicions temporals



5L’apartat d’exposicions temporals s’estrena amb «Els Iguanos» i «La línia roja. Com fer
fusta sense malmetre el bosc». L’exposició «Els Iguanos» la protagonitzen les restes

fòssils de sis esquelets d’iguanodonts de Bernissart (Bèlgica), un dels grups de
dinosaures més ben conservats del món, que s’exposen per primera vegada fora de
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Brussel·les. Aquestes restes il·lustren 40
milions d’anys d’història, més de 100 milions d’anys de transformació geològica i més d’un
segle d’estudis científics que han originat diverses teories. Aquesta exposició es podrà
veure fins a l’octubre del 2005 i recull les diverses teories científiques que han fet variar el
concepte d’iguanodont al llarg dels anys.

D’altra banda, «La línia roja. Com fer fusta sense malmetre el bosc» té com a finalitat

aconseguir que el visitant s’interessi per la sostenibilitat i prengui consciència de la
importància d’aplicar un bon pla de gestió a l’hora d’aprofitar les reserves naturals. Els
boscos són els ecosistemes que acullen la biodiversitat més gran del món, i de la manera
com s’explotin aquestes reserves naturals dependrà que es conservin o que
desapareguin. El límit l’estableix «la línia roja». L’exposició presenta un parell de casos
pràctics d’explotació sostenible de boscos: un d’amazònic, a Treviso (Brasil), i un altre de
mediterrani, al Parc Natural del Montseny.

La ciència dins i fora del Museu

La millor atmosfera per crear estímuls a favor del coneixement científic és en un museu.
Conscients d’això, s’ha destinat una gran part de la superfície d’aquest nou centre als
espais de debat i reflexió en què es poden plantejar temes d’actualitat i d’interès social.
Aquests espais són l’Àgora, l’Auditori, les aules taller i el Planetari. El Planetari Digistar,

d’avançada tecnologia, permet submergir-se tant a les zones més properes com a les més
recòndites de l’univers. En aquesta sala també es poden establir diàlegs sobre les últimes
descobertes en astronomia.

El Toca toca! és un espai que permet descobrir els grans paisatges del planeta Terra.
Destinat a públics de totes les edats, té com a objectiu fomentar el respecte per la
naturalesa. Els visitants podran veure i tocar animals i plantes que provenen de la selva,
de la Mediterrània i del desert.

El vessant educatiu constitueix una altra de les àrees prioritàries del Museu. Per acostar
la ciència als nens i les nenes, s’han dissenyat el Clik i el Flash, dos espais per
experimentar i descobrir els diferents fenòmens científics; i el Planetari Bombolla, on els

més petits es podran iniciar en el fascinant món de l’astronomia.

La ciència al carrer



6La Plaça de la Ciència és un espai d’ús públic de 6.000 m2. Es tracta d’un mirador de
Barcelona amb un jardí mediterrani. En aquest lloc es pot compartir la ciència des del
carrer, gràcies als cinc mòduls de grans dimensions de què consta. Els vianants podran
participar de l’oferta d’activitats que s’hi programaran, entendre la teoria del caos,
descobrir els capricis del so, el recompte de les hores, etc.

Programa de divulgació científica i programa
educatiu

El nou Museu de la Ciència neix amb la voluntat de convertir-se en un centre de
referència internacional. Al novembre del 2004, el centre acollirà el congrés anual
d’ECSITE, una entitat que aplega museus, centres i instituts científics de 25 països
europeus. A més a més, el Museu continuarà oferint una programació variada i d’interès
general. El nou centre aposta per les jornades i els debats sobre temes científics
d’actualitat explicats pels seus protagonistes.

Les activitats familiars i educatives ocuparan un lloc destacat en la programació del
Museu. Les famílies hi trobaran diferents propostes científiques, entre les quals destaca
«Explora el Museu». Es tracta d’una activitat pensada per als més petits i els seus
acompanyants, gràcies a la qual podran descobrir conceptes de diferents disciplines,
buscar pistes, experimentar directament amb diverses peces i objectes, etc.

Continuant amb la seva línia habitual d’acostar la ciència als escolars, i també als
professionals de l’ensenyament, el Museu ofereix un programa d’activitats dissenyat
expressament per a aquests col·lectius. Les conferències «Els Matins del Museu», per a
alumnes de secundària, en són un exemple. Es tracta d’un espai per reflexionar i debatre
els dubtes que es plantegen els alumnes davant d’uns temes determinats. Amb el
Concurs de Contes de Ciència, en canvi, el que es pretén és estimular l’interès pels temes
de ciència i pel pensament científic entre els escolars de 4 a 16 anys.

El públic general també pot fer visites guiades, i itineraris per als quals s’han escollit
alguns dels mòduls més destacats que formen part de l’oferta del nou Museu, on es podrà
aprendre d’una manera divertida i aprofundir en les diferents disciplines.

Els pròxims dies 25 i 26 de setembre se celebrarà una gran festa popular amb la
finalitat d’obrir les portes del nou centre a tots els ciutadans i les ciutadanes. Un
espectacle sorpresa serà l’encarregat de donar el tret de sortida a múltiples activitats
lúdiques i actuacions que es prolongaran al llarg de tot el cap de setmana.


