
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest Nadal, reinventa’t a CosmoCaixa 
amb un còctel de música electrònica, arts 
plàstiques i experiències multisensorials  

 
 

 
 

 
 

 
Dossier de premsa 

Barcelona, 20 de desembre de 2013  
 



 

 
 

 

 
Teatres, tallers i experiències creatives per gaudir en família en un 

entorn d’experimentació col·lectiva 
 
 

SonarKids i les activitats al voltant de la  
nova exposició Mediterrani protagonitzen  

el Nadal a CosmoCaixa 
 
 

• Com cada any per Nadal, CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de 
l’Obra Social ”la Caixa”, ofereix una programació especial 
pensada per a tots els públics.  

 
• Enguany, el públic que visitarà CosmoCaixa podrà gaudir de 

l’espectacle teatral Somnis del Mediterrani, una activitat 
complementària de la nova exposició Mediterrani. Aquesta 
proposta multidisciplinària combina ciència, art, música en 
directe i titelles de gran format.  

 
• La música també hi té un lloc destacat. Els dies 21, 22 i 23 de 

desembre, la programació de SonarKids 2013 presentarà BR2, el 
sorprenent xou de robots lluminosos de la companyia de street 

dance Brodas Bros, i un taller de composició musical dirigit per 
Guillamino en què els assistents podran compondre música 
electrònica en temps real al costat de l’artista.  

 
• Paral·lelament, cada hora els visitants podran gaudir dels 

originals workshops interactius de creació d’una miniorquestra 
tecnològica amb la Barcelona Laptop Orchestra. Els assistents hi 
podran dur a terme activitats tan poc usuals com inventar, 
construir i tocar instruments de manera intuïtiva, pintar ritmes 
sobre un tocadiscos, tocar un piano polifònic dibuixat sobre un 
simple cartró o descobrir com es fa perquè unes verdures emetin 
sons amplificats sorprenents.  

 
• Per descobrir secrets matemàtics tot doblegant paper, 

CosmoCaixa ha dissenyat el taller de papirociència. Veure com es 
complementen la matemàtica, l’art i la creativitat tot creant 
originals figures és l’objectiu d’aquesta activitat. 

 

 



 

 
 

SONARKIDS A COSMOCAIXA 
Els dies 21, 22 i 23 de desembre 
 
BR2: l’espectacle de robots lluminosos de Brodas Bros 

Aquesta popular companyia de ballarins de street dance presenta el xou de 

robots lluminosos BR2, història que passa l’any 2222, quan la llum del Sol ja 

no arriba al planeta Terra a causa del canvi climàtic. El món és totalment a 

les fosques. Els robots BR2 són els encarregats de divertir la humanitat i de 

nodrir-la amb una llum màgica que provoca somriures, salut i felicitat. Els 

BR2 demostraran que els robots també saben ballar.  

Horari: 13 i 18 h  
Preu per persona: 4 € (inclou l’entrada al Museu) 
50 % de descompte per als clients de ”la Caixa” 
Places limitades 

 

Taller de composició musical amb Guillamino  
Guillamino és un dels músics més sorprenents i creatius de l’escena 

barcelonina. Al taller «0 > 100» Guillamino explicarà als més petits de la 

família com poden compondre música electrònica en temps real. 

Els nens i nenes hauran de portar els seus propis instruments de casa, des 

d’un saxo de plàstic fins a una guitarra de joguina, passant per triangles, 

harmòniques o panderetes. 

Guillamino treballarà en directe amb els sons que els infants trauran dels 

seus instruments, de manera que el públic podrà observar i entendre com es 

crea una cançó. S’hi podran escoltar també les cançons creades en una 

edició anterior.  

Horari: 12 i 17 h 
Preu: Infant + acompanyant, 4 € (inclou l’entrada al Museu) 
50 % de descompte per als clients de ”la Caixa” 
Places limitades 

 

Workshops de la Barcelona Laptop Orchestra: una miniorquestra 
tecnològica  
La Barcelona Laptop Orchestra, creada pel Departament de Sonologia de 

l’Escola Superior de Música de Catalunya, integrada per professors i 

alumnes d’aquesta institució i investigadors del Music Technology Group 

(Universitat Pompeu Fabra), presenta per al SonarKids 2013 una veritable 

experiència multisensorial. Es tracta d’una sèrie de workshops en els quals 

es crearà una miniorquestra d’instruments interconnectats entre ells, 

dissenyats a cavall de la música i les arts plàstiques. 

 

 

 



 

 

 

Els assistents podran dur a terme activitats poc usuals, com ara inventar 

instruments, construir-los i tocar-los de manera intuïtiva, pintar ritmes sobre 

un tocadiscos, tocar un piano polifònic dibuixat sobre un simple cartró o 

descobrir com es fa perquè unes verdures emetin sons amplificats 

sorprenents. 

Amb aquests tallers interactius s’estimularà en els infants l’activitat 

psicomotriu en el maneig dels ordinadors, la col·laboració i la interacció. A 

més, se’ls proveirà d’un entorn exploratori que estimula el joc i la creativitat a 

través del so i la música, mitjançant tecnologies digitals.  

Horari: 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 h 
Preu: Infant + acompanyant, 4 € (inclou l’entrada al Museu) 
50 % de descompte per als clients de ”la Caixa” 
Places limitades 

 

Reserves per a les activitats del SonarKids a través del 902 223 040 o 
venda a les taquilles del Museu el mateix dia. 

 

PAPIROCIÈNCIA  
Del 21 de desembre al 5 de gener, a les 12 i 17 h 
Sabies que la papiroflèxia té una vessant matemàtica? Els plecs que es fan 

en el paper no deixen de ser operacions de simetria. Tot doblegant paper 

coneixeràs tècniques bàsiques per fer figures, i descobriràs com es 

complementen la matemàtica, l’art i la creativitat creant els teus propis 

dissenys. 

Preu: 2 €  
50 % de descompte per als clients de ”la Caixa” 
Places limitades 

 
ESPECTACLE TEATRAL: SOMNIS DEL MEDITERRANI 

Del 27 de desembre al 5 de gener, a les 13 h 

Viure al Mediterrani comporta una manera de fer, d’actuar, de ser… Amb 

motiu de l’exposició Mediterrani, la companyia Ytuquepintas ha creat una 

obra especialment per a la mostra, una proposta multidisciplinària que 

combina ciència, arts, música en directe i titelles de gran format. 

L’il·lustrador Borja González, fent servir només les mans i grans de sorra de 

platges de la nostra Mediterrània, farà dibuixos sobre vidre que et faran viure 

un viatge per diferents països d’aquest mar entre terres. Una aventura plena 

de màgia i sensacions, que faràs en companyia del teclista Roc Sala, que 

t’ajudarà a descobrir algunes de les músiques i les melodies més 

entranyables d’aquestes terres.  

Preu: 2 €  
50 % de descompte per a clients de ”la Caixa” 
Places limitades 



 

 
 

 

Nadal 2013 a CosmoCaixa  
Del 21 de desembre de 2013 al 5 de gener de 2014 

 
CosmoCaixa Barcelona 
C. d’Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 

Horari: Del 21 de desembre de 2013 al 5 de gener de 2014, obert de 10 a 20 h 

Tancat els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener  

Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, horari especial de 10 a 18 h 

 
Preu de l’entrada general: 4 €, incloses les exposicions temporals 

Els nois i noies de fins a 16 anys, entrada lliure 

Clients de ”la Caixa”, entrada gratuïta 
 
Servei d’Informació  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: Tel. 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


