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Els centres de l'Obra Social "la Caixa" a Barcelona van rebre  

més d'1,7 milions de visitants durant l'any 2012 

 

 

CaixaForum Barcelona bat el  
rècord històric i frega el  

milió de visitants l'any 2012 
 

 

Barcelona, 4 de gener de 2013.- Els centres de l'Obra Social "la Caixa" a la ciutat 

de Barcelona -CaixaForum i CosmoCaixa-, han tancat l'any 2012 amb un nou 

rècord de visitants i un total de 1.759.277 visitants en els darrers dotze mesos. 

 

En l'any del seu desè aniversari, el Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la 

Caixa", CaixaForum Barcelona, va rebre un total de 971.101 visitants al llarg del 

2012. D'aquesta manera, l'any passat és el que ha tingut més visitants en la 

història del centre, superant el que fins ara havia estat l'any que més usuaris havia 

rebut, el 2008. Amb aquestes xifres, el centre ja supera els 8 milions de visitants 

des de la seva obertura l'any 2002. 

 

Entre les diferents activitats que van tenir lloc durant l'any passat, la major 

afluència de públic la van registrar les dues exposicions simultànies organitzades 

per commemorar els 10 anys d’existència de CaixaForum Barcelona: Goya. 

Llums i ombres, amb més de 293.000 visitants, i Delacroix (1798-1863), que 

va arribar als 232.000 visitants. 

 

Altres de les propostes expositives més concorregudes han estat Impressionistes. 

Mestres francesos de la col·lecció Clark, que va tancar les seves portes el passat 

mes de febrer amb 203.000 visitants, i la mostra Accions a l’univers. Col·lecció 

d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” entorn de l'obra de dos dels artistes joves 

catalans amb més projecció internacional: Bestué-Vives, amb més de 163.000 

visitants. 

 



 

A banda de les exposicions, altres de les activitats amb més usuaris han estat les 

activitats educatives, els concerts, i les activitats familiars, especialment les 

propostes creades per commemorar el 10è aniversari de CaixaForum Barcelona,  

com el projecte participatiu L'art ets tu o la programació especial de les Nits 

d’Estiu. 

 

Pel que fa a CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l'Obra Social "la Caixa" a 

Barcelona, va rebre durant l'any 2012 un total de 788.176 visitants. Entre les 

exposicions que van registrar més afluència hi ha Tecnorevolució i Epidèmia!. 

També destaca el gran nombre de visitants que ha rebut el Planetari 3D de 

CosmoCaixa en el seu primer any de vida, únic a Espanya i un dels més avançats 

del món adaptat per a tots els públics, que permet contemplar l’univers com mai.  

 

Des de la seva inauguració el 2004, el nombre de visitants de CosmoCaixa 

Barcelona arriba ja als 7 milions i ha aconseguit que moltes persones, sobre tots 

els més joves, s’acostin a la ciència i aprenguin aquesta disciplina de manera 

divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació o concertar entrevistes: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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


