
 
 

 

Nota de premsa 
 
 

Escultures sonores, planetes extrasolars i interpretacions teatrals són 

algunes de les propostes nadalenques  
 
 

Sonarkids, un nou programa de planetari 3D  
i el teatre protagonitzen el Nadal a CosmoCaixa 

 
 

• Com cada any per Nadal, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de 

l’Obra Social ”la Caixa”, ofereix una programació especial 

pensada per a tots els públics.  

 

• Enguany, el públic que visitarà CosmoCaixa podrà explorar les 

profunditats de l’espai i descobrir els secrets fascinants que 

s’amaguen a l’última frontera, amb el nou programa de planetari 

3D. 

 

• La música també hi té un lloc destacat aquest any. Els dies 22 i 23 

de desembre, Lolo i Sosaki, dos artistes musicals, proposen 

participar en la creació d’escultures sonores a la rampa helicoïdal 

de 20 metres d’alçària, que permetrà descobrir els secrets de la 

física aplicats a la música.  

 

• Conèixer de prop El món de la Irene, espectacle teatral de la 

Cia. Pep López, és una altra de les propostes destacades dins la 

programació especial de Nadal de CosmoCaixa (del 22 de 

desembre de 2012 al 5 de gener de 2013).  

 

 

Més enllà del sistema solar, programa de planetari 3D 

 

El públic viatjarà per l’espai a la recerca de planetes que orbitin al voltant 

d’altres estrelles: els exoplanetes. Així, podrà esbrinar com s’ho fan els 

astrònoms per detectar aquests astres tan llunyans, gràcies al simulador 

astronòmic del nostre Planetari, un dels més avançats del món; visitar mons 

que semblen sortits de la fantasia dels escriptors de ciència ficció més 

agosarats; gaudir d’escenes espectaculars, dignes de les millors pel·lícules 

del gènere; i contemplar, sense moure’s de la butaca, com s’estructura a 

gran escala aquest meravellós univers en el qual vivim. 

 



Aquest programa en 3D ha estat produït per CosmoCaixa, amb 

l’assessorament de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. 

 

Horari: De dilluns a diumenge, a les 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 19 h; els dies 

25 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat 

 

SonarKids CosmoCaixa 

 

El cap de setmana del 22 i 23 de desembre, CosmoCaixa i Sonarkids 

presentaran una proposta espectacular per descobrir de manera pràctica els 

principis de la física aplicats a la creació musical.  

 

Durant aquestes dues jornades, els artistes Lolo i Sosaku, especialistes en la 

creació d’escultures sonores mòbils, proposaran un recorregut participatiu a 

través de la gran rampa helicoïdal de 20 metres d’alçària de CosmoCaixa. Al 

llarg d’aquesta rampa, nens i adults podran construir i fer sonar les diferents 

peces, per conformar d’aquesta manera una gran instal·lació sonora 

composta per instruments musicals molt innovadors i escultures sonores 

orgàniques creades in situ i de manera artesanal, amb elements com ara 

fusta, pinces, fil de pescar, pèndols o imants. 

 

El recorregut per la rampa, d’una hora de durada, estarà equipat amb 200 

petits micròfons que recolliran els múltiples sons produïts per 37 singulars 

instruments, que al seu torn s’amplificaran mitjançant els seus altaveus 

respectius. Amb els instruments més senzills es podran crear els ritmes, i 

amb els més complexos es faran les melodies.  

 

Durant el transcurs de les dues jornades, a la planta 0 es projectaran 

audiovisuals d’animació, mentre que a la planta –5 es duran a terme diferents 

activitats lúdiques i didàctiques. 

 

Espectacle teatral: El món de la Irene 

 

La Irene és una nena que no es pot comunicar d’una manera convencional. 

Ha d’escoltar amb els ulls i parlar amb les mans. Aquesta capacitat li dóna 

una visió molt especial de tot allò que l’envolta, i la Irene ho explica en forma 

de cançons i històries. Des de la seva visió particular, la Irene ens parla de 

l’ambició, l’autoestima, l’homosexualitat, la mort, la riquesa, les relacions 

humanes i altres conceptes que sovint no es mostren als infants. 

 

A l’espectacle s’incorporen instruments poc convencionals, com el guzheng i 

l’udú africà, i un Cristal Baschet original, instrument del qual només hi ha 65 

exemplars en tot el món. Aquest instrument, considerat per molts com una 

escultura sonora, pertany a una família d’instruments que sonen per vibració 

del seu propi cos, cosa que ha suposat una gran innovació en el camp de 



l’acústica musical del segle XX. L’espectacle és a càrrec de la Cia. Pep 

López. 

 

 
Horari: Cada dia, a les 13 h 
 
 

Nadal 2012 a CosmoCaixa  
Del 22 de desembre de 2012 al 5 de gener de 2013 

 

CosmoCaixa Barcelona 

C. d’Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 

Horari: Del 22 de desembre de 2012 al 5 de gener de 2013, obert de 10 a 20 h; 

dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat  

 

Servei d’Informació  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

Si necessiteu més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 
 
 
 


