
   

Nota de premsa 

 
A partir del pròxim 6 de maig, als centres CaixaForum i CosmoCaixa de 

Barcelona i Madrid l’entrada serà gratuïta per als clients de ”la Caixa” i els 

menors de 16 anys  

 

Els 13,8 milions de clients de  
”la Caixa” tindran accés gratuït als 

centres de l’Obra Social 
 

 

• A partir del pròxim 6 de maig, els clients de ”la Caixa” gaudiran de 

més avantatges: l’accés als Museus de la Ciència de l’Obra Social 

”la Caixa” a Madrid i Barcelona serà gratuït. 

 

• Amb aquesta iniciativa, l’entitat vol agrair la confiança dels seus més 

de 13,8 milions de clients, gràcies al quals existeix l’Obra Social i, per 

tant, l’activitat cultural i científica que desenvolupa.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” manté per sisè any consecutiu un pressupost 

de 500 milions d’euros. Tot i així, en el moment actual l’entitat 

prioritza les seves iniciatives per donar resposta a les creixents 

necessitats socials.  
 

• Així mateix, per continuar exercint el seu compromís amb la difusió 

de la cultura i del coneixement científic, l’Obra Social ha decidit 

implementar, als centres CaixaForum i CosmoCaixa de Barcelona i 

Madrid, una nova línia de cobrament per l’accés als espais 

permanents, a les exposicions temporals i a les activitats. Tots els 

ingressos obtinguts per aquest concepte revertiran en la seva totalitat 

en benefici de les futures iniciatives culturals i científiques de l’Obra 

Social. 
 

• Per accedir als centres gratuïtament només caldrà ser titular d’una 

targeta de ”la Caixa”. A més, els joves fins a 16 anys també gaudiran 

d’aquest avantatge. El preu de l’entrada passa a ser de 4 euros.  

 
 



Barcelona, 26 d’abril de 2013. Emmarcada en la nova línia de cobrament que ha 
posat en marxa l’Obra Social ”la Caixa” per accedir als centres de Madrid i 
Barcelona, l’entitat ha fet pública la seva decisió d’estendre la gratuïtat als centres 
CosmoCaixa per als més de 13,8 milions de clients de ”la Caixa” a partir del 
pròxim 6 de maig. 
 

En el moment actual, la societat presenta un increment creixent de les necessitats 
socials. Davant aquesta situació, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit prioritzar les 
iniciatives adreçades a atendre les preocupacions principals dels ciutadans.  
 

La superació de la marginació i l’exclusió social, la lluita contra la pobresa infantil, 
el foment de l’ocupació entre els col·lectius més desafavorits, l’accés a l’habitatge 
per a persones amb dificultats i l’atenció a persones amb malalties avançades són 
algunes d’aquestes prioritats, a les quals l’Obra Social destina un volum creixent 
de recursos. 
 

Coincidint amb tot plegat i amb vista a garantir i enfortir la continuïtat del seu 
compromís amb la difusió de la cultura i el coneixement científic com a 
instruments bàsics per al creixement de les persones, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
decidit implementar una nova línia de cobrament per l’accés a les exposicions 
temporals i als espais permanents dels centres que té a Barcelona i a Madrid. És 
la manera de retornar la confiança que els clients de ”la Caixa” dipositen en 
l’entitat, gràcies als quals existeix l’Obra Social.  
 
Així, tots ells podran accedir de forma gratuïta als centres CosmoCaixa a partir 
del pròxim 6 de maig. A partir d’aquesta data, l’entrada també serà lliure per a tots 
els menors de 16 anys, i el preu de l’entrada per al públic serà de 4 euros, un 
preu popular i sensiblement inferior al d’altres centres de les mateixes 
característiques. L’entrada permet visitar el centre i les seves exposicions, ja 
siguin permanents o temporals, i també espais singulars com ara el Bosc Inundat 
i el Mur Geològic.  
 
Quant a les activitats que es duen a terme al centre, els clients de ”la Caixa” 
també gaudiran d’un descompte del 50 per cent sobre el preu establert. Tots els 
ingressos obtinguts per aquest concepte revertiran en la seva totalitat en benefici 
de les iniciatives futures de l’Obra Social.  
 
La decisió que ha pres la direcció respon, a més, al desig de revalorar 
exposicions i propostes de primer nivell internacional a uns preus assequibles, 
sense perdre, però, el nivell de qualitat que és habitual. 
 



Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


