
 

Nota de premsa 

 

 

CaixaForum arriba als 5,4 milions de visitants en menys de quatre anys i 

CosmoCaixa, a Alcobendas, supera els 3 milions 

 

Els centres de l'Obra Social "la Caixa" 
a Madrid reben el 2012 

més de 1,2 milions de visitants 
 

 

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

CaixaForum i CosmoCaixa-, han tancat l'any 2012 amb un total de 1.203.630 

visitants en els últims dotze mesos. 

 

El Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa", CaixaForum Madrid, va 

superar els 900.000 visitants durant el passat 2012. Entre les diferents activitats que 

van tenir lloc a l'equipament durant l'any passat, la major afluència de públic la van 

registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les 

activitats familiars, els cicles d'humanitats i els projectes socials. 

 

Destaquen les exposicions dedicades a l'artista britànic William Blake (William 

Blake (1757-1827). Visions en l'art britànic), amb més de 174.000 visitants, i la 

mostra sobre la figura de l'emprenedor Serge Diaghilev a través dels vint anys 

d'història de la seva emblemàtica companyia de dansa (Els Ballets Russos de 

Diaghilev, 1909-1929. Quan l'art balla amb la música), que va superar els 171.000 

visitants. 

 

Altres de les propostes expositives més concorregudes han estat la gran 

retrospectiva sobre Piranesi i Torres i gratacels. De Babel a Dubai, exposició que 

tancarà les portes aquest diumenge a CaixaForum Madrid. 

 

En total, des que el Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa" va obrir les 

portes el febrer del 2008 al Paseo del Prado, més de 5,4 milions de persones han 

passat pels seus diferents espais per participar en algunes de seves activitats. 

 



Pel que fa a CosmoCaixa Madrid, va arribar durant l'any 2012 pràcticament els 

300.000 visitants (299.708). Microvida, més enllà de l'ull humà i Les Tr3s R. Reduir, 

reutilitzar i reciclar van ser les exposicions que van registrar més afluència durant 

2012, en què també s'han organitzat tota mena d'activitats, tallers familiars i cicles 

de conferències. En aquest sentit, cal destacar que el centre ha posat en marxa des 

del passat octubre la iniciativa Ciència en 3D amb una oferta de documentals de 

divulgació científica en tres dimensions. 

 

Des de la seva inauguració, l'any 2000, han visitat CosmoCaixa més de 3,3 milions 

de persones. D'aquests, una gran part han estat escolars. Un fet que l'avala com a 

lloc de referència científica per a la comunitat educativa i que posa de manifest que 

moltes persones, sobre tots els més joves, deixen de considerar la ciència com una 

disciplina aliena i avorrida. La seva acceptació es basa en la participació i 

experimentació del visitant amb els conceptes científics que es transmeten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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

 


