
  
 
 
 

 

 

Nota de premsa 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Planetari 
de Pamplona s’alien per enfortir la 
divulgació de la ciència i fomentar 

vocacions científiques 
 

 
• El director territorial de ”la Caixa” a Navarra, Aragó i la Rioja, 

Raúl Marqueta; Ignacio López, subdirector de l’Àrea de Ciència i 
Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, i Javier Lacunza, 
director gerent de l’Empresa Navarra de Espacios Culturales, 
S.A., societat pública que gestiona el Planetari de Pamplona, han 
signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir 
el seu programa de divulgació de ciència i astronomia.  

 
• Fruit de l’acord, ”la Caixa” destinarà 350.000 euros a la 

realització i l’ampliació de l’oferta d’activitats d’aquest 
equipament, concretament als programes de divulgació científica 
i l’Escola d’Estrelles.  

 
• Aquesta aliança ratifica de nou el compromís de l’Obra Social 

”la Caixa” i el Planetari de Pamplona amb la divulgació científica, 
i alhora uneix sinergies en el marc del programa Ciència en 
Societat de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
• El Planetari de Pamplona, que es va inaugurar el novembre del 

1993 i pel qual passen anualment més de 20.000 escolars, es 
reforçarà com a lloc de trobada entre la ciència i la societat i com 
a plataforma de divulgació dels últims esdeveniments científics. 

 
 
 

 
 



 
Pamplona, 11 de novembre de 2013. Raúl Marqueta, director territorial de 
”la Caixa” a Navarra, Aragó i la Rioja; Ignacio López, subdirector de l’Àrea de 
Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”, i Javier Lacunza, director 
gerent de l’Empresa Navarra de Espacios Culturales, S.A., societat pública 
que gestiona el Planetari de Pamplona, han signat aquest matí un conveni 
de col·laboració.  
 
L’acord, en virtut del qual l’Obra Social ”la Caixa” es compromet a aportar 
una ajuda de 350.000 euros, servirà per enfortir els programes de divulgació 
científica i l’Escola d’Estrelles, que aproparan el coneixement a un nombre 
més alt de ciutadans i fomentaran les vocacions científiques entre els més 
joves. 
 
Aquest conveni s’emmarca en el programa Ciència en Societat de l’Obra 
Social ”la Caixa”, que té com a repte principal difondre i promoure la cultura 
científica, l’educació no formal de les ciències i la valoració de la investigació 
com a motor de progrés social. 

 
Escola d’Estrelles 

 
La missió principal d’aquest programa del Planetari de Pamplona és 
complementar i desenvolupar els currículums escolars, des d’educació 
infantil fins a batxillerat, passant per educació primària, secundària i cicles 
formatius. Es tracta d’una oferta educativa que conjuga l’aprenentatge amb 
la diversió, fent servir com a mitjà motivador el firmament estrellat. 
 
Les activitats de l’Escola d’Estrelles han estat dissenyades a partir d’un 
enfocament multidisciplinari per tal que els alumnes puguin identificar 
continguts tractats a classe en contextos i entorns diferents i especialment 
motivadors, amb l’objectiu que descobreixin el fascinant món de la ciència i 
l’astronomia. 

 
Programa de divulgació científica 

 
Cursos, conferències i tallers componen la programació habitual del 
programa de divulgació científica del Planetari de Pamplona, amb una sessió 
cada tarda de dimarts a divendres i quatre sessions els dissabtes, a més de 
les programacions específiques per als períodes de vacances de Nadal, 
Setmana Santa i estiu.   
 
El Curs d’iniciació a l’astronomia està pensat com un apropament amè a 
qüestions teòriques i pràctiques, incloses les observacions astronòmiques.  



 
El cel del mes és una presentació en directe a la sala Tornamira sota el cel 
estrellat, per conèixer els fenòmens astronòmics més rellevants que tindran 
lloc el mes següent i recórrer el cel característic de la nit, amb els planetes i 
la Lluna.  
 
Tallers oberts a nens i nenes d’entre 6 i 10 anys, tot i que un de cada dos 
mesos està especialment dedicat als més petits, d’entre 3 i 6 anys. Els 
temes tenen a veure amb aspectes de l’astronomia, com les constel·lacions 
o els planetes, i també amb aspectes relacionats amb la física i les ciències 
en un sentit més ampli, mitjançant una mirada específica al nostre planeta i 
als temes mediambientals. 
 
”la Caixa”, més compromesos que mai amb Navarra 
 
L’acord subscrit amb el Planetari de Pamplona per impulsar i renovar la 
divulgació científica ratifica un cop més el ferm compromís de ”la Caixa” amb 
Navarra. Com a conseqüència de l’absorció de Caja Navarra per ”la Caixa”, 
el 2013 aquesta entitat ha elevat la seva inversió en obra social a Navarra 
fins als 12 milions d’euros, xifra sensiblement superior als gairebé 4 milions 
d’euros de l’exercici passat. 
 
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 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, recerca i medi ambient suposaran el 13,4 % (67,1 milions), l’apartat 
cultural acapararà 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). 
 

Més informació: 

Departament de Premsa de ”la Caixa”  
Pablo Roncal: 948 208 517 – 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Planetario de Pamplona 
Javier Armentia: 948 26 26 28 / javarm@pamplonetario.org 



     http://www.pamplonetario.org  
 


