
Entrada gratuïta, del 20 al 25 de setembre, amb motiu del primer
aniversari

CosmoCaixa ha rebut 1.700.000 visites al llarg del
seu primer any

• Públic de totes les edats ha pogut participar i gaudir de l'àmplia oferta
científica i educativa del centre, convertint-se en un lloc de trobada
entre la ciència i la societat.

• Els seus continguts universals i la innovadora museografia ha n
convertit CosmoCaixa en un lloc de referència internacional.

• El Bosc inundat, l'exposició temporal Els Iguanos i el Planetari han estat
tres dels espais més visitats del centre.

• 7.000 grups escolars han pogut participar de l'oferta d'activitats
pensades per a centres educatius.

• L'exposició Einstein, 1905, cent anys de física, l'eclipsi anul·lar de Sol i
la primera Mostra del Llibre de Ciència són algunes de les activitats
programades per al darrer trimestre de 2005.

Barcelona, 16 setembre de 2005. CosmoCaixa Barcelona compleix un any i per
celebrar aquest aniversari, del 20 al 25 de setembre, l'entrada serà gratuïta. Des de
que es va inaugurar el 25 de setembre de 2004, CosmoCaixa ha rebut 1.700.000
visites. Un dels objectius del Museu és el de promoure el coneixement científic i
desvetllar l’interès per la ciència, a més de convertir-se en un lloc de trobada entre
la ciència i la societat. Els seus continguts i la innovadora museografia han convertit
CosmoCaixa en un centre de referència internacional, avalat per 350 centres
científics de tot el món que van participar al congrés de l'European Collaborative for
Science, Industry & Technology Exhibitions (ECSITE) celebrat a les seves
instal·lacions.

Els visitants han pogut realitzar un viatge des de l'origen de l'Univers fins als
nostres dies a través de la Sala de la Matèria, l'exposició permanent. Submergir-se
en plena Amazònia al Bosc Inundat, un dels espais més visitats del centre,
descobrir els secrets de la Terra al Mur geològic , aprofundir en l'Univers al
Planetari, o participar en tallers per conèixer de primera mà els fenòmens científics
són altres de les possibilitats que ofereix CosmoCaixa.

Fer ciència des del carrer també ha estat possible a la Plaça de la Ciència, un
escenari on s'han programat diverses activitats pensades per gaudir en família.



El Planetari digital
Prop de 195.000 persones han participat en les 1.725 sessions de planetari per
aprofundir en el coneixement de l'Univers. El nou Planetari digital compta amb un
avançat sistema de simulació astronòmic en tres dimensions que permet
submergir-se tant en les zones més properes com en les més recòndites de
l’Univers. Durant aquest any s'han pogut veure 4 programes diferents: Gènesi,
Galàxies llunyanes, Eclipsi i adreçat especialment al públic infantil el conte
d'astronomia, el Cec d'ulls d'estrelles. A més, també ha acollit a 1.600 grups
escolars en els 10 programes específics dissenyats  per a centres educatius.

Activitats i laboratoris
Els Shows de Ciència, els laboratoris i els itineraris han permès que el públic s'hagi
introduït en el món de la ciència a través del teatre o l'experimentació directa en
diferents fenòmens científics lligats a la vida quotidiana.

Centres educatius
CosmoCaixa ha programat una àmplia oferta d'activitats per als centres educatius
per tal de desvetllar la curiositat i el pensament científic en els infants i joves. Les
visites guiades, les lliçons de ciència, els tallers-itineraris han centrat la
programació educativa. També per als més petits els dos espais dissenyats
especialment per a ells: El Clik i Flash. Els professionals de l'ensenyament han
tingut l'oportunitat de debatre i aprofundir en diversos aspectes d'actualitat
científica assistint a les converses pedagògiques de ciència.

Els Dinosaures, l'Any de la Física i el centenari de la mort de Jules Verne,
temes principals de la programació de CosmoCaixa

La programació de CosmoCaixa ha combinat els temes que aprofundeixen en els
continguts del nou Museu, amb les iniciatives que s'afegeixen a la celebració
d'esdeveniments científics rellevants. En el primer cas, les jornades sobre Els
dinosaures al segle XXI van coincidir amb l'exposició temporal Els Iguanos, que
encara es pot veure a CosmoCaixa. Dintre dels esdeveniments científics de 2005
destaca l'Any Mundial de la Física. Per aquest motiu, científics de renom
internacional han passat pel Museu per explicar els últims avenços en aquest camp,
entre ells el premi Nobel de Física de 2004, Frank Wilczek. D’altra banda, enguany
també es commemora el centenari de la mort del novel·lista francès Jules Verne,
que ha centrat la programació de l'estiu a CosmoCaixa. Prop de 118.000 persones
han visitat l'exposició Jules Verne: Viatjar, viatjar, viatjar i han participat en la
programació d'estiu creada per commemorar aquest esdeveniment: pujada en
globus, cinema a la fresca, conferències...

Activitats del darrer trimestre de 2005: exposició Einstein, 1905, cent anys
de física, l'eclipsi anul·lar de Sol i la primera Mostra del Llibre de Ciència

El 1905 Albert Einstein va publicar cinc articles que van revolucionar la física del
segle XX. Les aportacions científiques d'Einstein van canviar radicalment la manera
d'entendre l'Univers, i van suposar una revolució en la comprensió de la naturalesa
de la llum, l'espai, el temps, el moviment i la matèria. Per commemorar aquest fet,
CosmoCaixa inaugurarà el 4 d'octubre Einstein, 1905, cent anys de física.
L'exposició vol apropar el visitant el que van suposar aquests descobriments i la
seva aplicació en la vida quotidiana.



El dia 3 d'octubre CosmoCaixa Barcelona organitzarà una jornada per seguir en
directe l'observació de l'eclipsi anul·lar de Sol. De les 10 a les 12 h, des de l'Auditori
i l'Àgora, es podrà seguir la retransmissió d'aquest fenomen. El públic que hi estigui
interessat també  podrà observar l'eclipsi des de la Plaça de la Ciència a través dels
telescopis que s'hi instal·laran.

CosmoCaixa Barcelona vol tenir una cita anual amb el llibre de divulgació científica.
Per aquest motiu, del 4 al 13 de novembre, se celebrarà la I Mostra del Llibre de
Ciència. Durant aquests dies, el públic interessat podrà accedir lliurement als
estands instal·lats en el hall de CosmoCaixa on trobarà molts d'aquells fons
editorials que són considerats clàssics, així com els catàlegs i les novetats més
recents d'aquest sector.

Per a més informació:
Àrea de Comunicació de la Fundació "la Caixa".
Irene Roch. Tel.  93  404 60 27
imroch.fundacio@lacaixa.es


