
 

 

 

Nota de premsa 

 
Gran estrena de l’espectacle de Dinàmiks del Club Súper3, totes les 
activitats gratuïtes i jornada de portes obertes per la Mercè 

 
CosmoCaixa et convida a celebrar  

el seu 10è aniversari  
 

• CosmoCaixa Barcelona celebra els 10 anys d’existència amb més 
de 8.000.000 de visitants. En aquesta ocasió tan especial, el Museu 
de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” vol continuar compartint el 
coneixement científic amb tothom. Per aquest motiu i per gaudir de 
la ciència en família, ha programat una sèrie d’activitats en primícia 
i gratuïtes, que es van iniciar el cap de setmana del 20 i 21 de 
setembre. El dimarts 23, de 19 a 1 h, i el dimecres 24, dia de la 
Mercè, continuarà la festa amb l’entrada gratuïta al Museu i a totes 
les activitats.  

 

• Per gaudir de la ciència en estat pur, l’estrena del nou espectacle de 
Dinàmiks del Club Súper3 i en primícia a CosmoCaixa és una de les 
propostes que conformen la programació especial del 10è 
aniversari del centre i en el marc de les festes de la Mercè de la 
ciutat. Dani Jiménez presentarà un seguit d’experiments científics 
sorprenents que no deixaran indiferent a ningú.  

 

• El teatre, la música i la fantasia també seran protagonistes. La 
companyia Artristas presentarà l’espectacle Medusa, una obra que 
submergirà el públic en ple Mediterrani. És una forma diferent 
d’apropar-nos al Mare Nostrum, que alhora és un complement de 
l’exposició temporal de CosmoCaixa, Mediterrani. El nostre mar, 

com mai l’has vist. 

 

• El Triceratops horridus ha tornat a CosmoCaixa. Es tracta d’un 
dinosaure que va viure als boscos de l’Amèrica del Nord al Cretaci 
superior, ara fa entre 66 i 68 milions d’anys. El van trobar el 1999 i 
només se’n conserven unes quantes desenes de peces en forma de 
fòssil arreu del món; el seu enorme crani ha arribat ara al nostre 
museu.  
 

 
 



Barcelona, 23 de setembre de 2014. El 24 de setembre de 2004, 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 sent 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. 

 

Al llarg d’aquests 10 anys, l’han visitat més de 8.000.000 de persones, s’han 

programat 29 exposicions temporals i 2.100 activitats 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. 

 

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. 

 

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 dels Estats Units, on es fomentarà l’experimentació, la 

indagació i la curiositat entre els joves: el Tinkering Studio. 

 

Al llarg d’aquest any, CosmoCaixa ha anat presentant nous espais i noves 

activitats amb motiu de l’aniversari, com ara l’espai Top Ciència; 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, i 

una sèrie de noves propostes concebudes per a tot tipus de públic. L’oferta 

commemorativa es complementa amb la programació especial per a les 

festes de la Mercè, data en què es va inaugurar CosmoCaixa ara fa 10 anys.  

 

Espectacle de Dinàmiks del Club Súper3 
 
El nou espectacle de Dinàmiks del Club Súper3 s’estrenarà en primícia a 

CosmoCaixa per gaudir de la ciència en estat pur. Dani Jiménez presentarà 

un seguit d’experiments científics sorprenents que no deixaran indiferent a 

ningú. L’espectacle plantejarà diferents reptes amb diverses solucions i, per 

descobrir-les, Dani Jiménez demanarà ajuda als infants. També tindrà la 

col·laboració del Sr. Esquelet i els savis consells de la seva iaia Conxita. 

 



Els infants coneixeran alguns descobriments científics importants de la 

nostra història i també els científics que els van fer possibles, sempre amb 

un llenguatge entenedor i amb imatges que il·lustraran aquests 

coneixements. D’aquesta manera, l’espectacle fomentarà i motivarà l’interès 

dels menuts per la ciència, de la mateixa manera que ho fa en el format 

televisiu. El públic gaudirà d’una experiència única descobrint el fascinant 

món de la ciència. 

 
Horari: Dimarts 23, a les 19 h, i dimecres 24, a les 13 h, entrada gratuïta. 

Preu: Per sessió, 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”).  

 
Espectacle Medusa 
 
La companyia Artristas ens ofereix Medusa, un espectacle de carrer, ple de 

fantasia. A cada cantonada ens sorprèn amb una situació dramàtica 

totalment diferent. La música en directe, la dansa, la manipulació d’objectes 

voluminosos i l’element sorpresa es barregen per captivar el públic 

submergint-lo en un somni marí a la nostra Mediterrània. 

 

El viatge és guiat per un vaixell blanc, acompanyat de meduses, peixos i un 

mar musical. En aquest viatge poètic, el vaixell s’ha d’obrir camí a través de 

la boira i lluitar contra les adversitats. Conduït pel vent i les ones, es troba 

amb escamarlans que ballen flamenc i s’embolica en lluites salvatges amb 

éssers perillosos. 

 
Horari: Dimarts 23 de setembre, a les 20.30 h, i dimecres 24, a les 17.30 h. 

Activitat gratuïta. 

 
Sessions extres del programa To Space and Back al Planetari 3D  
 

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. Mostra una història 

extraordinària que 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.  
 

Horari: Dimarts 23 de setembre, a les 21.30 i 22.30 h. Entrada lliure. Places 

limitades. 

 

Lliurament de premis del concurs de fotografies «La teva mirada al 
Mediterrani» 
 

Descobrirem les tres fotografies guanyadores del concurs fotogràfic «La teva 
mirada al Mediterrani», organitzat per La Vanguardia Natural i la Fundació 

”la Caixa”. Els premis són els següents: 



1r premi: un cap de setmana a Londres per visitar el Science Museum. 

2n premi: un cap de setmana a Granada per visitar el Parque de las 

Ciencias. 

3r premi: un passi anual per a CosmoCaixa. 

Horari: Dimecres 24 de setembre, a les 11 h.  

 

 

 

 

10è aniversari de CosmoCaixa Barcelona 
C. d’Isaac Newton, 26 

Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 

CosmoCaixa.com/agenda 

 
Dies: Del 20 al 24 de setembre de 2014  

Activitats especials 

El dia 23, de 19 a 1 h, i el dia 24, Festa de la Mercè, entrada gratuïta al 

Museu i a totes les activitats.  

Horaris: Dissabte 20, diumenge 21 i dimecres 24, de 10 a 20 h, i dimarts 

23, de 10 a 1 h. 

 
 
 

Més informació:  

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

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

 


