
 

 

 
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” reubicarà i 
potenciarà les accions del seu programa 

«Ciència en Societat» a Madrid 
 
 

• Amb l’objectiu d’apropar el coneixement a un nombre més alt de 

ciutadans i d’impulsar les vocacions científiques amb més 

eficiència, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit reubicar les iniciatives 

del seu programa «Ciència en Societat» a la Comunitat de Madrid. 

 

• Després de tretze anys, el dia 31 d’agost CosmoCaixa Alcobendas 

tancarà les portes. En els últims anys, la xifra de visitants del centre 

ha arribat gairebé als 300.000 anuals. Amb el nou plantejament, 

l’entitat aspira a incrementar aquesta xifra captant nous públics.  

 

• Les conferències, els seminaris i les activitats de divulgació tindran 

a CaixaForum Madrid un escenari de referència. 
 

• L’Obra Social incrementarà el nombre d’exposicions temporals de 

contingut científic a la comunitat fins que se’n facin com a mínim 

quatre l’any. Abracadabra, a l’entorn del món de les il·lusions 

òptiques, la percepció cerebral i la màgia; la vida a L’Àrtic; i 

TecnoRevolució, mostra que vol fer conèixer els fruits de la 

convergència entre la nanotecnologia, la biotecnologia, les 

tecnologies de la informació i les ciències cognitives (NBIC), seran 

les primeres propostes expositives del nou projecte. 

 

Madrid, 27 de febrer de 2013. L’Obra Social ”la Caixa” ha decidit reorientar el 

seu programa «Ciència en Societat» a la Comunitat de Madrid amb la finalitat 

d’incrementar tant l’impacte com el nombre de beneficiaris que té. Aquesta 

decisió comportarà reubicar i deslocalitzar totes les seves accions de divulgació 

científica que, fins ara, es duien a terme al Museu de la Ciència CosmoCaixa a 

Alcobendas.  



 

 

 

Així doncs, CosmoCaixa Alcobendas tancarà les portes el 31 d’agost, data a 

partir de la qual s’implementarà el nou projecte multicanal, concebut amb un 

objectiu de més eficiència i alhora d’extensió de les diferents disciplines del 

coneixement científic a tots els racons de la Comunitat. 

 

En els últims anys CosmoCaixa Alcobendas ha rebut una mitjana de 300.000 

visitants l’any, una tercera part dels quals eren alumnes de centres escolars. 

Amb el nou plantejament, l’entitat aspira a incrementar la xifra d’usuaris i de 

participants en les seves activitats científiques, captant nous públics. 

 
L’Ajuntament d’Alcobendas i l’Obra Social ”la Caixa” han acordat mantenir 

converses per col·laborar conjuntament en l’aprofitament i en els usos futurs de 

l’equipament. 

 

Un nou projecte multicanal 

 

El nou projecte multicanal apostarà per desenvolupar tallers científics a les 

escoles madrilenyes mitjançant el programa eduCaixa, el qual l’any 2012 va 

arribar a un total d’1.100.000 alumnes de tot Espanya. 

 

CaixaForum Madrid, en ple Paseo del Prado, esdevindrà l’escenari de 

referència per als cicles de conferències, jornades, tallers i altres activitats de 

divulgació. L’Obra Social promourà, a més, noves iniciatives per a joves que 

vincularan la ciència amb l’art. 

 

En el terreny expositiu, l’Obra Social incrementarà el nombre d’exposicions 

temporals de contingut científic a la Comunitat fins que se’n facin com a mínim 

quatre l’any. Les tres primeres, totes de producció pròpia, ja estan definides: 
Abracadabra, L’Àrtic i TecnoRevolució. 
 
Abracadabra mostra la base científica de l’il·lusionisme i convida a descobrir 

com s’aconsegueix la sensació que el que és impossible sigui probable als 

nostres ulls. La mostra, completament interactiva, explica per mitjà 

d’experiments i trucs com percep el nostre cervell. 

 

L’Àrtic, un territori tan llunyà com fascinant, protagonitzarà una altra d’aquestes 

mostres. El clima àrtic, la vida en situacions extremes, l’empremta humana i les 

llums del nord són els quatre àmbits que componen l’exposició.   

 



 

 

TecnoRevolució, d’altra banda, dóna a conèixer els fruits de la convergència 

entre la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i les 

ciències cognitives (NBIC). Les seves interconnexions estan canviant el món 

que ens envolta. 

 

L’evolució d’una idea 

 

El nou projecte consolida i hereta l’esperit de CosmoCaixa Alcobendas. El 

centre va obrir les portes l’1 de març de l’any 2000 —revitalitzant l’antic Museu 

Acciona de ciència— en un edifici propietat de l’Ajuntament d’Alcobendas.  

 

Des d’aleshores ha complert una destacada funció com a punt de trobada entre 

el coneixement científic i la ciutadania, amb la interactivitat i el caràcter 

pedagògic com a senyals d’identitat.  

 

Aquesta filosofia, pròpia del concepte CosmoCaixa, inspirat en el Museu de la 

Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” a Barcelona, també la destil·len les 

exposicions itinerants programades per l’entitat. 

 
Els 23 empleats actualment vinculats al centre CosmoCaixa Madrid mantindran 

els seus llocs de treball.  

 

Més compromesos que mai 

 

El compromís de ”la Caixa” amb el benestar de les persones, un dels seu trets 

més definidors i diferencials des del 1904, assoleix una dimensió més gran en 

les circumstàncies actuals.  

 

En aquest sentit, l’entitat manté el pressupost de la seva Obra Social per al 

2013 en 500 milions d’euros, la mateixa xifra pressupostada en els cinc anys 

precedents. Aquesta quantitat situa l’Obra Social ”la Caixa” com la primera 

fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món. 

 

En total, el 66,8 % del pressupost (334 milions d’euros) es destinarà al 

desenvolupament de programes socials i assistencials; els programes de 

ciència, investigació i medi ambient suposaran el 13,4 % (67,1 milions); l’apartat 

cultural, el 12,9 % de la inversió (64,3 milions); i el suport a l’educació i la 

formació, el 6,9 % (34,6 milions d’euros). 

 



 

 

El 2012, l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar un total de 42.056 iniciatives en 

què van participar i de què es van beneficiar més de 8 milions de persones. 

 

Per ampliar aquesta informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García – 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó – 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

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

 


