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CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”  
a Barcelona, es va inaugurar el 24 de setembre de 2004 



 
 

CosmoCaixa Barcelona compleix 10 anys, 
amb prop de 8 milions de visitants 

 
• CosmoCaixa Barcelona celebra els 10 anys d’existència del centre 

amb 7.854.000 visitants. Entre les diverses iniciatives dutes a terme 
al llarg d’aquests anys, cal destacar les 29 exposicions i les gairebé 
2.100 activitats programades per a tots els públics.  

 
• Les exposicions Els iguanos; Dinosaures. Tresors del desert de 

Gobi; Abracadabra, il·lusionisme i ciència; Tecnorevolució, i Visca 

la diferència! han estat les més visitades. D’altra banda, els espais 
estrella han estat el Bosc Inundat i el Planetari 3D. 

 
• Fa deu anys, l’Obra Social ”la Caixa” va inaugurar CosmoCaixa, el 

nou Museu de la Ciència, com a resposta a l’augment dels visitants 
i a la necessitat d’ampliar l’oferta d’activitats, adequar el Museu de 
la Ciència a les noves tecnologies i continuar essent un lloc de 
trobada entre la ciència i la societat. Així va néixer CosmoCaixa, 
amb 33.000 metres quadrats de ciència a l’abast de tothom. 

 
• En aquests deu anys, CosmoCaixa s’ha convertit en un centre de 

referència en l’àmbit internacional. Per CosmoCaixa, hi han passat 
personatges tan rellevants com la primatòloga Jane Goodall, el físic 
Peter Higgs i el cardiòleg Valentí Fuster, entre altres científics de 
referència. 
 

• Després de deu anys de trajectòria i un procés de reflexió sobre 
quin ha de ser el futur de CosmoCaixa, diversos experts 
internacionals han treballat conjuntament amb l’equip científic de 
l’Obra Social ”la Caixa” per analitzar el present i el futur d’aquest 
museu i per concebre un espai que presenti propostes científiques 
innovadores i d’avantguarda. 
 

• Promoure el coneixement científic i estimular vocacions entre els 
joves són els objectius principals de CosmoCaixa. En aquest sentit, 
les noves programacions se centraran en la innovació i en les 
tecnologies creatives. Així doncs, es crearà un nou espai sota el 
guiatge del Massachusetts Institute of Technology, l’Exploratorium 
de San Francisco i la National Science Foundation de EE UU, on es 
fomentarà l’experimentació, la indagació i la curiositat entre els 
joves: el Tinkering Studio. 



 
• Per celebrar aquest 10è aniversari, l’Obra Social ”la Caixa” ha 

preparat una completa programació que inclou, a més de l’espai 
Top Ciència, tot just inaugurat, la instal·lació d’una de les peces 
més rellevants de la col·lecció del museu, el cap del triceratops, el 
nou programa del Planetari 3D To Space and Back, un nou espai 
d’interpretació del Bosc Inundat, la primera Base Antàrtica 
Espanyola i una sèrie de noves propostes concebudes per a tot 
tipus de públic. L’oferta commemorativa es complementarà amb 
una programació especial per a les festes de la Mercè, data en què 
es va inaugurar CosmoCaixa ara fa deu anys.  

 
 
Barcelona, 3 de juny de 2014. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, i 

el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient, Enric Banda, han fet balanç avui 
dels deu anys d’existència de CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència 
de l’Obra Social ”la Caixa”, i han explicat les activitats previstes per 
commemorar aquest aniversari. També han fet un breu recorregut per la 
història del museu, des de l’any 1980, que es va inaugurar com a primer museu 
interactiu de ciència a l’Estat espanyol, fins al 2004, que es va convertir en un 
centre de referència internacional.  
 
El 24 de setembre de 2004 s’inaugurava el nou Museu de la Ciència de l’Obra 
Social ”la Caixa”. Des d’aleshores, 7.854.000 persones, de les quals 1.726.292 
són escolars, han visitat CosmoCaixa per gaudir d’alguna de les 29 exposicions 
programades a les seves sales, per participar en alguna de les gairebé 2.100 
activitats que s’hi han dut a terme en aquests deu anys o per utilitzar la Plaça 
de la Ciència per gaudir de la ciència a l’aire lliure. 
 
La mitjana de visitants al centre en aquests deu anys se situa en 2.456 
persones diàries, amb el 2006 com l’any que va tenir menys afluència de 
visitants i el 2004 com el que més en va rebre, ja que es van superar els 
858.139 visitants en quatre mesos. 
 



 
Els iguanos; Dinosaures. Tresors del desert del Gobi; Abracadabra, 

il·lusionisme i ciència; Tecnorevolució, i Visca la diferència!, les més visitades 

 
Amb l’obertura de CosmoCaixa l’any 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va ampliar 
la seva oferta científica i educativa a Barcelona, i va proporcionar a la 
ciutadania 33.000 metres quadrats per a la ciència. En aquest centre polivalent 
i per a tot tipus de públic, el visitant hi pot fer un recorregut des del Big Bang 
fins als nostres dies a la sala permanent; descobrir al Mur Geològic els secrets 
que amaga la geologia del nostre planeta; fer un viatge a l’Amazònia, i 
descobrir les meravelles de l’Univers a l’únic planetari en 3D de tot l’Estat 
espanyol. 
 
Són també una demostració d’aquesta voluntat les exposicions temporals 
programades al llarg de tots aquests anys, des de la mostra inaugural, Els 

iguanos, passant per Dinosaures. Tresors del desert del Gobi, fins a les 
tecnologies convergents a Tecnorevolució o les mostres dedicades als grans 
científics que han canviat la concepció del món, com Einstein o Darwin.  
 
Les exposicions han abraçat en aquests deu anys totes les temàtiques: 
paleontologia, física, matemàtiques i il·lusionisme, entre moltes altres. 
 
Les mostres més visitades des de l’obertura del centre l’any 2004 han estat les 
següents: 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Visitants 858.13 709.97 629.31 719.49 822.33 752.98 721.33 830.28 788.17 716.87
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EXPOSICIÓ DATES VISITANTS VISITANTS/DIA 

Els iguanos 24-9-04 / 04-06-06 1.695.365 2.743 

Dinosaures 16-2-11 / 18-03-12 693.957 1.944 

Abracadabra 18-11-09 / 09-01-11 606.527 1.455 

Tecnorevolució 26-04-12 / 15-05-13 596.377 1.744 

Visca la diferència! 23-1-07 / 31-08-08 659.545 1.126 

 
CosmoCaixa ha presentat al llarg d’aquests deu anys un programa global i 
innovador amb una gran diversitat d’iniciatives, com ara cursos i jornades per 
fer conèixer els últims descobriments explicats pels mateixos investigadors, 
debats sobre les grans qüestions d’actualitat, programes del Planetari, tallers 
educatius innovadors, laboratoris familiars i activitats dirigides a grups de gent 
gran. 
 
Del primer museu de la ciència de l’Estat a centre de referència 
internacional 
 
«Aquest museu és per a mi un nou món. ”la Caixa” està fent un treball 
apassionant, ens porta a un món de meravella, això em dóna ganes de 
treballar, és un gran estímul.» Així definia Joan Miró, el 1980, el Museu de la 
Ciència de la Fundació ”la Caixa”, que va ser el primer museu de la ciència de 
tot l’Estat espanyol. D’aleshores ençà, han passat trenta-quatre anys al llarg 
dels quals la ciència ha adquirit un paper primordial en els canvis socials i en la 
millora de la qualitat de vida de les persones i el creixement de la societat. 
Aquest camp en constant evolució va motivar que l’any 2004 aquell primer 
museu interactiu de la ciència s’ampliés i es renovés per convertir-se en el 
CosmoCaixa actual: un espai de 33.000 metres quadrats de ciència que vol 
donar resposta a les demandes de la societat; un lloc de trobada entre la 

ciència i la societat, un espai on s’estimulen les vocacions científiques i, alhora, 
un centre de referència internacional en procés de transformació i adaptació a 
les noves demandes de la societat. 
 
L’inicial Museu de la Ciència es va dissenyar a l’edifici modernista seu de l’asil 
Amparo de Santa Lucía, construït el 1904 per l’arquitecte Josep Domènech i 
Estapà. Dividit en quatre plantes i amb 1.500 metres quadrats, aquest 
equipament es va acabar el 1909. La remodelació va ser a càrrec dels 
arquitectes Enric Soria i Jordi Garcés els anys 1979 i 1980, amb l’objectiu 
d’instal·lar-hi el Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”, el primer museu 
interactiu de l’Estat espanyol.  
 
Després de vint-i-tres anys d’història, i davant l’augment del nombre de visitants 
i la necessitat de donar resposta a la demanda social i a la creixent inquietud 
pel coneixement científic, el 24 de setembre de 2004 es va inaugurar 



CosmoCaixa, el nou Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. En 
aquesta segona intervenció, el projecte dels arquitectes Esteve i Robert 
Terrades va conservar el centenari edifici modernista i va multiplicar per quatre 
l’espai dedicat a la ciència. L’ampliació va permetre diversificar l’oferta i fer 
arribar així els coneixements científics a moltes més persones.  
 
Actualment, CosmoCaixa s’erigeix com a emblema del programa de ciència i 
societat de l’Obra Social ”la Caixa”, que es desenvolupa a tot l’Estat espanyol a 
través de les exposicions itinerants, les activitats en col·laboració amb altres 
institucions de referencia en el camp de la ciència, com el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, la Fundacio Espanyola per la Ciència i la 
Tecnologia, i altres centres de recerca d’excel·lència.  
 
Prop de 8 milions de participants en més de 2.100 activitats programades 

 
Un dels trets diferencials de CosmoCaixa Barcelona és, sens dubte, la seva 
completa oferta d’activitats adreçades a tots els públics. La programació del 
centre inclou un ampli ventall de conferències sobre temes tan variats com la 
física de partícules, l’origen de l’Univers, la sostenibilitat, les tecnologies 
convergents, etc., que han esdevingut referents en el panorama científic 
internacional. A partir d’un extens repertori de propostes científiques i projectes 
de recerca i medi ambient, s’ha pogut aprofundir en els fonaments de la ciència 
i entendre les transformacions socials motivades pels descobriments científics.  
 
A més dels cicles de conferències, cursos i jornades, CosmoCaixa ofereix 
regularment programació familiar per als caps de setmana, com també tallers, 
laboratoris científics, teatre o visites guiades.  
 
L’oferta es completa amb la programació educativa, dirigida al públic escolar. 
Així, l’Obra Social ”la Caixa” proposa activitats per gaudir de les exposicions en 
companyia dels més petits. CosmoCaixa, doncs, té també com a públic 
preferencial el públic escolar, motiu pel qual ofereix activitats específiques per a 
les escoles que visiten el centre. La programació està pensada per acostar la 
ciència als més petits d’una manera divertida. Per això disposa d’espais molt 
diversos, com el Planetari Bombolla, en què els infants poden fer un viatge per 
les estrelles i els planetes que es veuen des de la Terra. El Toca Toca!, un dels 
espais més visitats, vol fomentar el respecte per la natura i pels animals que 
viuen a la regió mediterrània, el desert o la selva. A més, CosmoCaixa 
programa múltiples propostes temporals coincidint amb diverses efemèrides. 
 
En aquests deu anys, prop de 8 milions de persones han participat en alguna 
de les 2.100 activitats programades. 
 



Un museu amb una contribució clau a l’oferta científica de Barcelona 

 
CosmoCaixa és un centre obert a la ciutat. Per això, en aquests deu anys ha 

cedit els seus espais a tota mena d’institucions i entitats per tal que poguessin 

fer-ne servir les instal·lacions. En total, 7.854.000 visitants de totes les edats 
han visitat i participat en les diverses propostes del centre. 
 
Així mateix, el 35 % dels usuaris de CosmoCaixa tenen entre 25 i 39 anys, i el 

32 % està constituït per persones entre 40 i 64 anys. En tercera posició i 

trobem els nens i nenes menors de 15 anys que representen el 21 % mentre 

que un 8 % són joves entre els 15 i el 24 anys. El 4% restant és el grup de gent 

gran. 
 
El perfil del visitant per sexe mostra un xifra lleugerament més alta entre el 

públic femení (52 %), que entre el masculí (48 %). 
 
Pel que fa al perfil dels visitants de CosmoCaixa Barcelona, la majoria 

provenen de les demarcacions catalanes de Girona, Lleida i Tarragona (40%),  

mentre que el (32%) prové de Barcelona. El centre té un percentatge estable 

de visitants procedents de l’estranger (21 %) i un grup més petit que prové de 

l’Estat espanyol (7 %). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Celebració del 10è aniversari, espais d’avantguarda i línies de futur 

 
Per commemorar el 10è aniversari, CosmoCaixa ha preparat una programació 
especial que s’iniciarà durant el període d’estiu. Dins les activitats previstes, els 
visitants podran conèixer una de les peces més espectaculars de la col·lecció del 
Museu, el cap més gros que s’ha passejat mai per la Terra, el triceratops, un 
exemplar molt especial del qual el públic que visiti el centre podrà seguir les 
passes i esbrinar els orígens. 
 
Coincidint amb el balanç del 10è aniversari i tenint en compte que el Planetari 3D 
és un dels espais més visitats del centre, durant el mes de juny els visitants de 
CosmoCaixa hi podran veure un nou programa, To Space and Back, i 
comprendre la importància de les missions a l’espai.  
 
Les festes de la Mercè marcaran l’aspecte lúdic d’aquest 10è aniversari. Una 
programació especial inclourà propostes com ara concerts, art del carrer i tallers i 
laboratoris científics per gaudir de la ciència en família. Com cada any, 
CosmoCaixa s’unirà a la festa major de Barcelona amb les jornades de portes 
obertes per tal que els ciutadans puguin visitar el centre.  
 
Participar en un concurs fotogràfic sobre el Mediterrani i formar part de 
l’exposició temporal que acull el centre sobre aquest mar que banya les nostres 
costes constitueix una altra de les propostes de l’aniversari.  
 
A la tardor, CosmoCaixa presentarà un nou espai d’interpretació del Bosc 
Inundat, com també altres espais que acolliran temàtiques relacionades amb el 
món de la ciència, com la instal·lació de la Base Antàrtica Espanyola, gràcies a la 
cessió de l’oceanògrafa catalana Josefina Castellví, i la presentació de l’obra que 
Joan Fontcuberta dedica a l’Sputnik, peça que pertany a la Col·lecció d’Art 
Contemporani Fundació ”la Caixa”. 
 
D’altra banda, CosmoCaixa tindrà un nou espai d’avantguarda: el Tinkering 
Studio, un lloc per fomentar l’experimentació, la indagació i la curiositat científica 
entre els joves, a través del Massachusetts Institute of Technology, 
l’Exploratorium de San Francisco i la National Science Foundation de EE UU. 
L’objectiu és que sigui un lloc de referència per al món educatiu en la utilització 
del learning by doing (aprenentatge basat en la pràctica). 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 



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


