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Noves exposicions, un nou espai permanent amb els últims avenços científics i un programa del 

planetari primícia a tot l’Estat protagonitzen la nova temporada del Museu de la Ciència de 

l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 

CosmoCaixa Barcelona presenta la seva temporada 

científica amb un programa per a tots els públics  

centrat en la recerca i la sostenibilitat  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació de CosmoCaixa per a la 

temporada 2013-2014, marcada per una gran oferta d’activitats centrades en la 

sostenibilitat mediambiental i la recerca global i dissenyades per a tots els 

públics. L’entitat inaugura el nou curs expositiu a CosmoCaixa Barcelona després 

de la bona acollida de la temporada passada, en què prop de 800.000 persones 

van visitar el centre, un dels museus amb més èxit de la ciutat. 

 

• El punt de partida el marcarà el pròxim mes de desembre l’exposició 

Mediterrani, la primera gran mostra conjunta de ciència i art de l’Obra Social ”la 

Caixa”, que s’exhibirà als centres CosmoCaixa i CaixaForum Barcelona. Cada un 

d’aquests centres mostrarà des d’un punt de vista diferent un tema comú: el 

Mediterrani.  

 

• D’altra banda, i com a tret de sortida per celebrar al maig el desè aniversari de 

CosmoCaixa, la sala permanent acollirà un nou espai expositiu, Ciència al dia, en 

el qual es mostraran els avenços més recents en temes capdavanters 

d’ultimíssima actualitat. Es tracta d’un espai d’actualització contínua amb 

microexposicions, pensat per acostar la recerca a la ciutadania i fomentar alhora 

les vocacions científiques. També en clau científica, CosmoCaixa acollirà la 

mostra Parlem de drogues, que pretén sensibilitzar els joves i prevenir-los contra 

aquesta problemàtica des d’un punt de vista científic i global.  

 

• L’Obra Social ”la Caixa” també dóna continuïtat a la línia divulgativa i educativa 

per conèixer l’univers, i ho fa a través del seu planetari, un dels més avançats del 

món en format 3D, amb una gran acceptació per part del públic. To Space and 

Back, que es podrà veure en primícia la pròxima primavera i que mostra els 

beneficis que aporta la recerca espacial, reafirma una vegada més el compromís 

de CosmoCaixa amb la divulgació científica. 
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• Per gaudir de la ciència en família, CosmoCaixa ha programat una sèrie 

d’activitats especials dins l’apartat CosmoCaixa Kids. El proper Nadal es 

presentarà una nova edició de SonarKids, una proposta innovadora d’exploració 

a través de les tecnologies digitals i les arts, juntament amb l’espectacle Somnis 

del Mediterrani. Innovadors tallers de robòtica per celebrar les festes de Santa 

Eulàlia completen la programació. 

 

• Estimular vocacions científiques és, entre altres, un dels objectius prioritaris del 

Museu de la Ciència. En aquest sentit, s’han programat una sèrie de tallers 

educatius experimentals en temes com ara la vacuna del VIH, els medicaments i 

el tractament de la malària. 

 

Barcelona, 23 d’octubre de 2013. La directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa 

Durán; el sotsdirector de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi 

López, i el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, han presentat aquest matí la 

programació per al curs 2013-2014 del Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, 

CosmoCaixa Barcelona. La programació, un any més, inclourà propostes pensades per acostar 

la ciència a tots els públics. CosmoCaixa vol ser un lloc de trobada entre la ciència i la societat. 

I, com que la ciència és dinàmica, CosmoCaixa s’adapta a les noves necessitats i als valuosos 

descobriments que els centres capdavanters en recerca donen a conèixer dia a dia. En aquest 

sentit, CosmoCaixa tindrà un nou espai per acostar i divulgar els beneficis que aporta la 

recerca a la millora de la qualitat de vida de les persones.  

 

CosmoCaixa es converteix en una plataforma coherent amb les inquietuds socials actuals per 

potenciar i valorar la ciència, la recerca i la innovació, que són les claus del progrés de la 

societat. A través de les exposicions, els tallers, els laboratoris, els tallers educatius i familiars, i 

les activitats adreçades a grups de gent gran, l’Obra Social ”la Caixa” promou el coneixement i 

el creixement personal dels ciutadans i les ciutadanes de totes les edats. 

 

Per a la temporada 2013-2014, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CosmoCaixa Barcelona un 

programa global i innovador, centrat en la recerca i la sostenibilitat mediambiental al servei 

de la divulgació i la socialització de la ciència en benefici de tota la ciutadania. 

 

Un viatge per les ribes del Mediterrani, les tecnologies més capdavanteres que canviaran les 

nostres vides i una passejada espacial 

 

L’Obra Social ”la Caixa” inaugura la nova temporada 2013-2014 a CosmoCaixa Barcelona amb 

tres exposicions temporals que combinen la sostenibilitat mediambiental i la recerca.  

 

Una de les grans apostes d’enguany serà Mediterrani, que constitueix la primera exposició 

conjunta de ciència i art organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i que s’exhibirà als centres 
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CosmoCaixa i CaixaForum de Barcelona. Cadascun d’aquests dos centres mostrarà des d’un 

punt de vista diferent un tema comú: el Mediterrani. Així, mentre que l’exposició que acull 

CosmoCaixa oferirà als visitants una visió d’aquest mar centrada en les seves particularitats 

històriques, biològiques, científiques i mediambientals, la que es podrà visitar a CaixaForum 

tractarà sobre algunes de les principals innovacions culturals generades a la Mediterrània a 

partir del segle VI aC, més concretament a la cultura grecollatina, i que han estat essencials en 

l’evolució cultural europea. 

 

D’altra banda, la temporada 2013-2014 obre una nova línia en el camp de la recerca, Ciència al 

dia, un nou espai permanent amb contingut variable i actualització continuada amb 

miniexposicions de descobriments científics i les seves aplicacions. Dos projectes capdavanters 

hi donaran el tret de sortida: la vacuna de la sida i les comunicacions ultrasegures. Amb aquest 

nou espai també es pretén fomentar les vocacions científiques i donar a conèixer les 

alternatives de futur que presenten les carreres de ciències.  

 

Parlem de drogues vol sensibilitzar els joves i prevenir-los contra aquesta problemàtica des 

d’un punt de vista científic i global. L’exposició interactiva té com a objectiu dotar, tant els 

joves com les seves famílies i els educadors, d’informació i eines per tal de prevenir el consum 

de drogues, convidar a reflexionar al voltant de conceptes bàsics sobre les drogues i els seus 

perills, i al mateix temps aportar informació actualitzada per facilitar la presa de decisions a 

favor de la salut.  

 

Com és habitual, dins la programació de CosmoCaixa no pot faltar un nou programa del 

planetari. Aquesta temporada es passarà en primícia To Space and Back, que mostra els 

beneficis tecnològics que ha comportat la recerca de l’espai per a la societat.  

 

La programació de CosmoCaixa no es podria concebre sense les activitats educatives 

adreçades a joves i professors. Els escolars que visitin el centre podran gaudir d’un ampli 

programa de cursos, jornades i visites. Enguany, amb l’objectiu d’incentivar l’interès per la 

ciència i la recerca entre els joves, CosmoCaixa oferirà formats adaptats als nous temps: els 

laboratoris de recerca i el portal Xplorehealth. Reproduir una part de la recerca que es duu a 

terme als laboratoris d’IrsiCaixa per trobar una vacuna contra la sida i investigar sobre nous 

fàrmacs són algunes d’aquestes propostes. Al llarg del curs, els joves també podran conèixer 

les propietats de l’aigua i el tractament per eliminar-ne els contaminants. 

 

Una intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

Any rere any, l’Obra Social ”la Caixa” és un referent en el panorama científic i mediambiental 

del nostre país. A partir d’un extens repertori de propostes científiques com ara tallers, 

laboratoris i activitats singulars, es vol aprofundir en els conceptes científics i les lleis de la 

naturalesa, i oferir les claus que han de permetre entendre les grans transformacions socials 

dels nostres dies.  
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Per gaudir en família, CosmoCaixa ofereix enguany una programació especial molt variada i 

estimulant, enfocada a donar a conèixer als més petits la recerca tecnològica i sensibilitzar-los 

pel que fa a la sostenibilitat del medi ambient. 

 

D’una banda, podran descobrir la manera com la recerca tecnològica s’aplica en mons tan 

diferents com ara la composició musical i la robòtica, per exemple; i d’altra banda, prendran 

consciència de la riquesa i la fragilitat de la nostra Mediterrània.  

 

CosmoCaixa Barcelona també oferirà altres activitats familiars, així com propostes 

específiques per a la gent gran i activitats científiques d’impacte social, amb les quals l’Obra 

Social ”la Caixa” obre el seu centre científic als col·lectius amb necessitats específiques 

especials. 
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Mediterrani 
 

Del 10 de desembre de 2013 al 31 de desembre de 2014  

Inauguració: 10 de desembre de 2013 a 
CosmoCaixa Barcelona i 26 de febrer de 2014 a 
CaixaForum Barcelona 
Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”  
Assessorament: Carlos Duarte, professor 
d’investigació del CSIC a l’Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats, i Pedro Azara, professor 
d’estètica a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona  

 

 

Amb el títol Mediterrani, l’Obra Social ”la Caixa” presenta la primera exposició conjunta de 

ciència i art que s’exhibirà als centres CosmoCaixa i CaixaForum de Barcelona. Cadascun 

d’aquests centres mostrarà des d’un punt de vista diferent un tema comú: la Mediterrània 

 

Amb aquest projecte, l’Obra Social ”la Caixa” aconsegueix mostrar al públic diferents aspectes 

de la Mediterrània des del punt de vista científic, mediambiental, artístic i cultural. Així, 

aquesta mostra, que s’exposa a les dues seus, transmet les particularitats físiques, biològiques 

i culturals del Mare Nostrum, però a més, i tenint en compte que la Mediterrània no és només 

un espai físic, també presenta diferents aspectes de la cultura i les societats mediterrànies. 

 

L’exposició de CosmoCaixa ofereix als visitants una visió d’aquest mar des dels seus orígens, 

descobreix les seves particularitats biològiques i geològiques, i mostra programes actuals 

d’investigació científica que promouen la seva sostenibilitat i subratllen la importància de la 

ciència per al nostre entorn i per a la societat. CaixaForum tractarà sobre algunes de les 

principals innovacions culturals generades a la Mediterrània a partir del segle VI aC, més 

concretament a la cultura grecollatina, que han estat essencials en l’evolució cultural europea.  

 

La mostra Mediterrani s’exhibirà a CosmoCaixa amb una museografia interactiva, espècies 

vives, animacions i audiovisuals. A més, una part innovadora de l’exposició la constitueix la 

introducció d’elements en els quals els visitants col·laboren directament, ja que per mitjà de 

diferents accions s’han aconseguit alguns mòduls cocreats amb la participació activa del públic. 

Amb tots aquests mòduls, l’exposició no tan sols divulga i ajuda a fomentar vocacions 

científiques, sinó que també afavoreix la participació activa de la societat i alimenta la crítica i 

el debat sobre ciència. 
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Ciència al dia 
 

Exposició permanent a CosmoCaixa 

Barcelona 

Inauguració: 16 de maig de 2014  

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 

Assessorament: IrsiCaixa (Institut de Recerca 

de la Sida) i ICFO (Institut de Ciències 

Fotòniques) 

 
 

Infografia amb el disseny general de l’exposició 

 

 

Amb el títol Ciència al dia, l’Obra Social ”la Caixa” presenta per primera vegada un espai 

permanent de contingut variable a CosmoCaixa Barcelona, un lloc per fomentar vocacions 

científiques entre els més joves i de trobada amb tota l’actualitat relacionada amb la ciència 

 

Ciència al dia és un lloc de trobada entre la investigació i la ciutadania, un espai per fomentar 

vocacions científiques entre els més joves, un acostament a l’actualitat científica, un nexe 

d’unió entre els programes Ciència en societat i Recerca i innovació responsable de l’Obra 

Social ”la Caixa”, un espai d’actualització contínua amb miniexposicions, un punt d’interacció 

entre la ciència i la societat. 

 

Ciència al dia inclou dos àmbits dedicats a projectes capdavanters de recerca, així com un 

espai d’actualitat científica. També donarà a conèixer als joves, d’una manera atractiva, les 

alternatives de futur que presenten les carreres científiques. 

 

En els projectes d’investigació, científics de renom i joves investigadors ens donaran la 

benvinguda i ens guiaran a través d’un laboratori. A més, cada projecte inclourà un experiment 

virtual, una peça i espais de debat. 

 

Per fomentar les inquietuds científiques, es presentaran videojocs i un experiment virtual amb 

un enigma sobre ciència. Finalment, un espai de reflexió convidarà els visitants a analitzar els 

nous interrogants, els reptes futurs i les implicacions ètiques de cada qüestió. 

 

Projectes inicials: IrsiCaixa (Per a quan la vacuna contra la sida?) i ICFO (Cap a unes 

comunicacions ultrasegures). 
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Parlem de drogues 
 

Del 19 de febrer de 2014 al 2018 

Inauguració: 19 de febrer de 2014  

Organització: Obra Social ”la Caixa”, amb la 

col·laboració de la Generalitat de Catalunya 
 

 

 

L’exposició Parlem de drogues de l’Obra Social ”la Caixa” pretén sensibilitzar els joves i 

prevenir-los contra aquesta problemàtica des d’un punt de vista científic i global 

L’exposició interactiva Parlem de drogues constitueix un dels eixos del programa educatiu de 

prevenció sobre el consum de drogues, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. La 

mostra té com a objectiu dotar tant els joves com les seves famílies i els educadors 

d’informació i eines per prevenir el consum de drogues, convidar a reflexionar al voltant de 

conceptes bàsics sobre les drogues i els seus perills, i al mateix temps aportar informació 

actualitzada per facilitar la presa de decisions a favor de la salut.  

 

Així doncs, un recorregut mostra tots aquests aspectes, desenvolupats en els àmbits següents: 

«Què són les drogues?», «L’impacte social de les drogues», «Les drogues, un fenomen global», 

«Les drogues i el cervell», «Els efectes de les drogues», «Els riscos per a la salut» i «Les 

drogues, aquí i ara». 

 

L’exposició forma part del programa de prevenció del consum de drogues de l’Obra Social ”la 

Caixa”, que es basa en la informació, el diàleg i la capacitat de raonar, entendre i decidir d’una 

manera responsable. Es tracta d’un programa de prevenció adreçat als joves, les seves 

famílies, l’escola i els centres de salut que aporta informació actualitzada, fàcil d’entendre i 

amb un caràcter marcadament pràctic.  

 

Els objectius del programa són promoure una consciència social sobre els efectes nocius de les 

drogues que faciliti un augment de la percepció del risc entre els joves; facilitar recursos 

d’informació, orientació i formació a les famílies, així com als agents educatius i sanitaris; 

desenvolupar habilitats i competències personals per rebutjar el consum de drogues, i oferir 

eines als mateixos joves perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable en aquest 

tema. 
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Nou programa del planetari 3D: To Space and 

Back 
 

A partir del juny del 2014 

 

Programa del planetari 3D a cúpula 

completa 

Resolució: 4K 

Durada: 25 min 

Audiència: Tots els públics 

Producció: Sky-Skan, amb la col·laboració 

de The Franklin Institute 

  

L’Obra Social ”la Caixa” es complau a anunciar una nova programació per al planetari de 

CosmoCaixa Barcelona per al 2014, l’any en què se celebra precisament el seu desè 

aniversari: To Space and Back, una espectacular pel·lícula en 3D  

 

Després de dos anys d’èxits continuats, tal com avalen les xifres de visitants (un total de 

312.699 l’any passat), amb programes com Selecció natural, Som astrònoms o Que hi ha algú? 

Explorant mons més enllà del sistema solar, a partir del juny del 2014 el públic que visiti el 

planetari 3D de CosmoCaixa Barcelona tindrà l’oportunitat de presenciar en primícia a tot 

Espanya el nou programa To Space and Back.  

 

L’exploració de l’espai —la nostra aventura més gran— té un gran impacte en les nostres 

vides, un impacte del qual sovint no som conscients. No tan sols ens ajuda a descobrir un 

univers d’escala inimaginable i d’una bellesa incommensurable, sinó que repercuteix en 

múltiples aspectes de la nostra vida quotidiana, fins al punt que el nostre món no seria el 

mateix sense els avenços científics i tecnològics de l’exploració espacial.  

 

To Space and Back ens convida a un viatge fascinant que ens durà als confins de l’univers i, de 

tornada, al nostre propi planeta. Ens mostra una història extraordinària que ens descriu la 

manera com la tecnologia, que ens ha permès viatjar per l’espai, ha obert també el camí per 

crear estris i aplicacions que fem servir en el nostre dia a dia.  
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Activitats educatives 
 

Curs escolar 2013-2014 

Laboratoris de recerca: investigant la vacuna del VIH i 
com es fan els fàrmacs  
Portal: Xplorehealth  

Taller: «Aigua: química i molt més»  

 

 

 

 

Amb el propòsit d’incentivar l’interès per la ciència i la recerca, i alhora fomentar vocacions 

científiques entre els joves, CosmoCaixa treballa un curs més per oferir una programació 

educativa innovadora, amb un èmfasi especial en la recerca d’avantguarda i en la 

sensibilització pel que fa a la salut i la preservació del medi ambient 

 

Investiga la vacuna del VIH! Els joves que participin en aquesta activitat podran convertir-se 

en autèntics investigadors que treballen als laboratoris d’IrsiCaixa per tal d’identificar 

substàncies candidates a formar part d’una vacuna contra la sida. El repte dels participants 

serà investigar una proteïna del VIH i esbrinar, seguint les etapes de la metodologia científica i 

utilitzant les tècniques de laboratori que es fan servir en aquest camp de recerca, si podria ser 

eficaç per eliminar la infecció causada per diferents variants del VIH. A l’activitat Investiga com 

es fan els medicaments es reprodueix una part de la recerca que es duu a terme en un 

laboratori de química combinatòria del Parc Científic de Barcelona (PCB) que investiga un nou 

fàrmac per al tractament del Parkinson. Descobrir un nou medicament suposa un llarg i costós 

procés. L’objectiu dels investigadors del PCB és poder administrar als malalts de Parkinson un 

únic medicament en comptes del còctel que prenen actualment. La pràctica específica que es 

proposa als alumnes s’insereix en una de les etapes de la síntesi del fàrmac per al tractament 

d’aquesta malaltia, i consisteix a dur a terme una reacció química, aïllar el producte obtingut i 

caracteritzar-lo per cromatografia. 

 

Així mateix, per tal d’aprofundir més en els coneixements al voltant d’aquestes malalties, i 

també de descobrir les últimes tendències en aquesta recerca i en la recerca biomèdica en 

general, es posa a la disposició dels joves el web http://www.xplorehealth.eu, on trobaran 

eines multimèdia per continuar investigant i fomentar la seva cultura científica. 

 

El taller «Aigua: química i molt més» acostarà el món de l’aigua als estudiants. Podran 

conèixer les propietats d’aquest líquid tan preuat i la qualitat que ha de tenir per tal que sigui 

útil per al consum humà. També es treballarà sobre el tractament que cal fer per tal 

d’eliminar-ne els contaminants, i se sensibilitzarà els assistents sobre aquest tema. 
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Programació especial per a famílies  
 

Activitats de Nadal i Santa 
Eulàlia  

SonarKids, en col·laboració amb Advanced 

Music  

Espectacle: Somnis del Mediterrani 

Tallers de robòtica amb la col·laboració de la 

Universitat La Salle i PAL Robotics 

 

 

 

CosmoCaixa presenta durant les properes festes de Nadal i Santa Eulàlia una programació 

especial molt variada i estimulant per donar a conèixer als més petits la recerca tecnològica i 

sensibilitzar-los pel que fa a la sostenibilitat mediambiental 

 
Descobrir la manera com la recerca tecnològica s’aplica en mons tan diferents com ara la 
composició musical i la robòtica, per exemple, i prendre consciència de la riquesa i la fragilitat 
de la nostra Mediterrània són les propostes més destacades. 
 
CosmoCaixa i Advanced Music presenten una nova edició de SonarKids, una proposta 
innovadora d’activitats culturals lligades a les noves tecnologies i a la creació artística 
d’avantguarda. En aquesta edició, la companyia de street dance Brodas Bros, Guillamino i la 
BCN Laptop Orchestra seran els encarregats de crear un entorn exploratori en el qual, utilitzant 
tecnologies digitals, s’estimula la creativitat dels infants. 
 
L’espectacle Somnis del Mediterrani mostrarà la manera com aquest mar, tot i no ser gaire 
gran, ha donat nom a un clima, a una vegetació i a una alimentació; fins i tot es parla d’una 
manera de ser de les persones d’aquesta zona. Al llarg de la història, el Mediterrani ha afavorit 
l’intercanvi tant de mercaderies com de cultures dels diferents països que en formen part, i ha 
sustentat la seva gent. Però en aquests moments, a causa de la sobreexplotació dels seus 
recursos, la sostenibilitat del Mediterrani està compromesa. Què podem fer per preservar-la? 
Quines són les espècies autòctones en perill? Totes aquestes preguntes les podrà respondre el 
públic assistent a l’espectacle. 
 
La robòtica serà la convidada especial de les festes de Santa Eulàlia, mentre que el públic que 
visiti CosmoCaixa podrà conèixer un visitant seu molt especial, el robot humanoide REEM, i 
també tindrà l’oportunitat d’aprofundir en aquest tema amb els especialistes que l’han creat. 
El taller «Paraula de robot» complementarà el coneixement que tenim sobre la robòtica, cada 
dia més present a les nostres vides.  
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Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
 

Sala de Premsa Multimèdia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


