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Durant el 2014, el Museu de la Ciència de l’Obra Social “la Caixa” va rebre prop de 740.000 

visitants de totes les edats  
 
 

Les exposicions sobre l’evolució de l’univers, l’origen de 
la humanitat i les millors imatges de la natura salvatge 

són les estrelles de la temporada de CosmoCaixa, 
juntament amb el nou espai Creactivity 

 

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

temporada 2015-2016, marcada per una gran oferta d’activitats centrades en 

l’evolució de l’univers, l’origen de la humanitat, el foment de la creativitat i 

recerca global per a tots els públics. L’entitat inaugura el nou curs expositiu a 

CosmoCaixa Barcelona després de la bona acollida de la temporada passada. El 

centre, un dels museus amb més èxit de la ciutat, va ser visitat per 739.649 

persones. 

 

• El punt de partida el marcarà l’exposició Accelerant la ciència, en la qual es 

convida els visitants a submergir-se dins l’evolució de l’univers; seguirà El bressol 

de la humanitat, que donarà continuïtat a les novetats expositives, i finalment 

s’exhibiran les imatges guanyadores del Wildlife Photographer of the Year 2015,  

el certamen de fotografia de natura de referència mundial. Aquestes són les tres 

grans mostres que es podran veure aquesta temporada. 

 

• D’altra banda, CosmoCaixa acollirà un nou espai destinat als nens i nenes a partir 

de 7 anys per practicar l’art de «pensar amb les mans»: Creactivity. Inspirat en la 

metodologia Tinkering que va iniciar l’Exploratorium de San Francisco, té com a 

objectiu desenvolupar la creativitat i la innovació a través de la manipulació i el 

muntatge d’objectes i materials amb eines reals. 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” 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 del públic. Dos nous programes s’hi 

posen en marxa aquesta tardor-hivern, Deep Sky: l’univers més llunyà i El somni 

de volar. 
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• Fomentar vocacions científiques és, entre altres coses, un dels objectius 

prioritaris del Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. En aquest sentit,  
 

• s’han programat una sèrie de tallers educatius relacionats amb temes que van 

des de la relació entre la cuina i la ciència, al teatre científic, les mostres sobre la 

lògica difusa (fuzzy logic), el verí, els meteorits o els insectes. 
 

• Les vocacions científiques i l’aproximació de la ciència a la ciutadania conflueixen 

en el programa Explainers, en què joves de secundària, després d’una formació al 

museu i en institucions col·laboradores, expliquen la ciència als visitants del 

museu els caps de setmana. 
 

• Pensant en un públic expert, CosmoCaixa convida figures clau del món de la 

ciència, aquest curs destaquem: el Dr. Jim Green, director del Programa de 

Ciències Planetàries de la NASA; Arvind Gupta, de la Universitat de Pune de 

l’Índia, que ens ensenyarà com fer joguines per explicar conceptes científics, i 

Irmeli Halinen, de l’agència Finnish National Board of Education de Finlàndia, que 

explicarà el futur del currículum de l’educació finlandesa.  

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2015. La directora general adjunta de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Elisa Durán; i el director de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Jordi Portabella, i el director de CosmoCaixa Barcelona, Lluís Noguera, han 

presentat aquest matí la programació per al curs 2015-2016 de CosmoCaixa Barcelona. La 

programació, un any més, inclou propostes pensades per acostar la ciència a tots els públics. 

CosmoCaixa és un lloc de trobada entre la ciència i la societat, un museu on s’expliquen els 

últims esdeveniments científics i la seva repercussió social. Experimentar i investigar per 

créixer i comprendre la ciència són les premisses que des del museu es potencien amb la 

finalitat de divulgar el coneixement. La ciència és dinàmica, i CosmoCaixa s’adapta a les noves 

necessitats i als valuosos descobriments, i els transmet mitjançant la seva programació, a 

través dels propis protagonistes. 

 

El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” 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. Amb exposicions, congressos, tallers, laboratoris, 

tallers educatius i familiars, i activitats adreçades a grups de gent gran, tothom hi podrà trobar 

allò que més l’interessi. 

 
Per a la temporada 2015-2016, l’Obra Social ”la Caixa” prepara a CosmoCaixa Barcelona un 

programa global i innovador, centrat en la innovació i la recerca al servei de la divulgació i la 

socialització de la ciència en benefici de tota la ciutadania. 
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Des de l’origen de l’univers, passant per l’evolució humana, fins a les millors imatges de la 

vida salvatge 

 

L’Obra Social ”la Caixa” inaugura la nova temporada 2015-2016 a CosmoCaixa Barcelona amb 

tres exposicions temporals, dues de les quals tracten de temes que han preocupat sempre la 

societat, com ara l’origen de l’univers i l’origen de la humanitat. I també és present dins la 

programació expositiva d’aquesta temporada la preservació de la natura. 

 

Una de les grans apostes d’enguany és El bressol de la humanitat 

 

El bressol de la humanitat és una exposició sobre l’origen i l’evolució humana, basada en les 

troballes arqueològiques de Tanzània, que mostra la importància que han tingut en la 

història dels descobriments els jaciments de la gorja d’Olduvai. Gràcies a aquestes troballes, 

podem comprendre l’aparició i el desenvolupament del gènere humà i de les diferents 

espècies d’homínids, fins a arribar a l’Homo sapiens.  

 

La mostra està dividida en cinc grans àmbits que ens expliquen com s’ha produït l’evolució al 

món africà des de l’Australopithecus, passant per l’Homo habilis, ergaster, heidelbergensis 

sense oblidar-nos dels sapiens arcaics. Així mateix, hi ha peces úniques, com ara eines i 

fòssils originals de la fauna. 

 

Creactivity, un nou espai on el joc esdevé un motor per a la creativitat, 

l’experimentació, la innovació, l’estimulació i la descoberta 

 

Creactivity és el nou espai que CosmoCaixa ha creat seguint la metodologia Tinkering que va 

posar en marxa l’Exploratorium de San Francisco. L’objectiu és que els nens i les nenes de 7 

a 12 anys puguin practicar l’art de «pensar amb les mans». Els infants, en col·laboració 

amb els adults, podran treballar i investigar amb boles, rampes, engranatges, circuits 

elèctrics; provar com volen diferents materials; explorar tècniques creatives audiovisuals… 

És una bona ocasió perquè puguin explorar el món que els envolta de manera creativa i 

intuïtiva, potenciant l’aprenentatge a partir de l’assaig-error i estimulant el pensament crític. 

 

Com és habitual, dins la programació de CosmoCaixa no hi poden faltar els nous programes 

del Planetari. Aquesta temporada es passarà en primícia Deep Sky: l’univers més llunyà en el 

que s’explica com s’estructura la matèria en aquest fascinant Univers, i El somni de volar, un 

programa innovador i poètic que narra com un dels més bells anhels de la humanitat ha 

esdevingut una realitat.   

 

CosmoCaixa és un punt de trobada entre els científics i la societat, un lloc per donar a 

conèixer i debatre temes d’actualitat científica. Debats, conferències, jornades i tot tipus de  
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propostes de divulgació científica constitueixen el programa anual d’activitats del museu. 

Enguany, experts internacionals provinents de Harvard i el CERN, en col·laboració amb 

l’institut de Física d’Altes Energies, es donaran cita per explicar les últimes novetats sobre 

l’univers. D’altra banda, l’evolució de la humanitat també hi tindrà un lloc destacat: diversos 

experts es trobaran al congrés que tindrà lloc a CosmoCaixa en el marc de l’exposició El 

bressol de la humanitat. 

 

Seminaris, Jornades STEAM i tecnologia puntera adreçats al món educatiu 

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

adreçades a joves i professors. L’any passat van participar en aquestes activitats 162.242 

escolars. Aquest curs, els alumnes que visitin el centre podran gaudir d’un ampli programa 

d’activitats, tallers i visites guiades, amb l’objectiu d’incentivar l’interès per la ciència i la 

recerca entre els joves. També, podran participar en innovadors laboratoris adaptats als nous 

temps, com un membre més d’un equip d’investigació. Al llarg del curs, els joves podran 

conèixer les propietats de la llum o la relació entre a la cuina i la ciència… 

 

Les tecnologies creatives 

Les tecnologies creatives es consoliden a CosmoCaixa i tenen un paper destacat en la 

programació del museu. L’innovador programa d’aprenentatge Arduino, impulsat per l’Obra 

Social ”la Caixa”, facilita que les escoles incorporin la tecnologia emergent a l’aula, de manera 

que els alumnes adquireixin bases de programació, electrònica i mecànica en el seu dia a dia. 

 

Explainers, programa internacional per fomentar vocacions científiques  

CosmoCaixa ha posat en marxa una iniciativa pionera que han implementat els principals 

museus de la ciència dels Estats Units i que des del 1969 és el programa estrella de 

l’Exploratorium de San Francisco: Explainers. L’objectiu principal d’aquest programa és 

apropar el coneixement als visitants del museu a partir d’explicacions guiades fetes per 

estudiants voluntaris de secundària. 
 

Una intensa agenda d’activitats per a tots els públics 

Per gaudir en família, CosmoCaixa ofereix enguany una programació especial molt variada i 

estimulant, enfocada a aproximar la ciència als més petits i als joves: conèixer la biodiversitat 

del nostre planeta, descobrir la manera com la recerca tecnològica s’aplica en mons tan 

diferents com la utilització de la llum i la robòtica, per exemple, o participar en tallers per 

prendre consciència de la riquesa i la fragilitat dels biomes de la Terra son algunes de les 

propostes.  

 
L’Obra Social ”la Caixa” obre el seu centre científic a tots els col·lectius, i és per això que inclou 

una sèrie de propostes específiques i activitats d’impacte social adreçades a la gent gran o a 

persones amb necessitats especials.  
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AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 
COSMOCAIXA BARCELONA 
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Crani de Paranthropus boisei, denominat OH5 
© Mario Torquemada/IDEA 

 

El bressol de la humanitat  
 
 

De mitjan març del 2016 al gener del 

2017 

Inauguració: Març de 2016 

Organització: Àrea de Recerca i 

Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa”  

Producció: Museo de Arqueología 

Regional de Madrid i Museo de la 

Evolución Humana de Burgos 

 

 

Més de 200 peces úniques a través de les quals els visitants poden 

comprendre com va sorgir el gènere humà 

 
La humanitat va néixer a l’Àfrica, concretament en un racó al nord de Tanzània, a la gorja 

d’Olduvai, on el clima i el paisatge van crear les condicions perquè uns primats baixessin dels 

arbres i sortissin a la sabana caminant dempeus.  

 

El bressol de la humanitat és una exposició sobre l’origen i l’evolució humana, basada en les 

troballes arqueològiques de Tanzània, que ens mostra la importància que han tingut en la 

història dels descobriments els jaciments de la gorja d’Olduvai. Gràcies a aquests, podem 

comprendre l’aparició i el desenvolupament del gènere humà i de les diferents espècies 

homínids fins a arribar a l’Homo sapiens.  

 

La mostra està dividida en quatre grans àmbits que ens expliquen com s’ha produït l’evolució al 

món africà des de l’Australopithecus, passant per l’Homo habilis, l’Homo ergaster, sense 

oblidar-nos dels Homo sapiens arcaics.  

 

A través de més de cent eines originals, es mostra l’evolució tecnològica d’aquests homínids a 

partir de les primeres evidències de talla, ara fa gairebé 2 milions d’anys, i les primeres 

innovacions acheulianes, juntament amb fòssils originals de la fauna que va conviure amb 

aquests homínids i les interpretacions de paisatges fetes per Mauricio Antón. El bressol de la 

humanitat presenta reproduccions de modelatge directe i escaneig en 3D, que mostren restes 

d’Australopithecus, dels primers Homo i dels sapiens més arcaics, al costat de fòssils tan 

emblemàtics com Lucy o el nen de Taung, entre d’altres. 
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© CERN 

Accelerant la Ciència. Una exposició del CERN 
 

Del 21 d’octubre de 2015 al 10 de gener 

de 2016  

Inauguració: 21 d’octubre de 2015 

Organització i producció: Centre Europeu 

per a la Recerca Nuclear CERN i Àrea de 

Recerca i Coneixement de l’Obra Social 

”la Caixa” 

 

 

 

L’accelerador de partícules més gran del món, les seves línies d’actuació i la 

utilitat ciutadana 

  
L’LHC és l’accelerador de partícules més gran del món, mitjançant el qual 

s’investiguen les partícules fonamentals, els petits «maons» de l’univers que 
componen el món. Però, com funciona el col·lisionador de partícules? Quina és la seva 
naturalesa? A què es dediquen els investigadors del CERN? Aquestes són algunes de 

les preguntes que trobaran resposta a la mostra Accelerant la ciència. 
 
Un audiovisual dóna la benvinguda als visitants: explica l’evolució de l’univers des del 

Big Bang fins avui, i il·lustra també el fet que, a mesura que l’espai s’expandeix, 
disminueix la densitat d’energia. La naturalesa de les partícules i el paper que tenen 
les diferents famílies en què es classifiquen en el model estàndard constitueixen el 

segon àmbit de la mostra, que pretén que el visitant es pregunti què és una partícula 
fonamental i com és de gran.  
 

Els visitants podran interactuar amb un model tridimensional d’un detector de 
partícules per veure com aquestes travessen les capes del detector i què passa durant 
les col·lisions. Una pantalla de vídeo mostra els elements més destacats de la història 

de l’enginyeria de l’LHC, i una pantalla interactiva ofereix l’oportunitat d’explorar-ne 
alguns aspectes fascinants, com ara la mida, la velocitat, la precisió i l’extraordinària 
quantitat de dades que s’han d’analitzar.  
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©David Doubilet. Turtle Flight /Wildlife Photographer  
of the Year 

 

 

Wildlife photographer of the year 2015 
 
 

Del maig al setembre del 2016  

Inauguració: Maig de 2016 

Organització i producció: Natural History 

Museum de Londres i Àrea Recerca i 

Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa”  

 

 

 

 

 

 

Les millors fotografies de natura de l’any, que mostren la varietat i la bellesa de 
la vida al planeta Terra  

  
Wildlife photographer of the year 2015 recull les 100 millors imatges del 2015 

seleccionades en el concurs anual de fotografia de natura que organitza el Natural 
History Museum de Londres i la revista BBC Wildlife Magazine. Aquest concurs, iniciat 
l’any 1964, s’ha convertit en el fòrum mundial més respectat de l’art de la fotografia de 

natura.  
 
En l’edició anterior, el concurs va rebre més de 40.000 presentacions de fotògrafs 

aficionats i professionals de més de 90 països, tots competint pel prestigiós títol de 
Wildlife Photographer of the Year. 
 

Aquest certamen vol conscienciar sobre la importància de conservar la diversitat de la 
vida del nostre planeta. L’exposició és el resultat final del concurs que promou que 
aficionats i professionals de la fotografia registrin i documentin les meravelles i la bellesa 

de la natura.  
 

Wildlife aprofita el poder de la fotografia per acostar i sensibilitzar els visitants sobre la 

importància de conservar el ric patrimoni natural del planeta.  
 
Les impactants imatges estan classificades per categories, i totes van acompanyades 

d’una explicació sobre la tècnica i la localització, com també de les impressions del 
fotògraf. A més, alguns integrants del jurat expliquen perquè les van escollir. 
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Creactivity, un nou espai de CosmoCaixa 
 
 

Nou espai permanent  

A partir del Nadal del 2015 

Inauguració: Desembre del 2015 

Organització i producció: Àrea de Recerca 

i Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa”, 

amb la col·laboració de l’Exploratorium 

de San Francisco 

 

 

 

El joc esdevé un motor per a la creativitat, l’experimentació, la innovació i 

l’aprenentatge de la ciència 

 

Creactivity és un nou espai de CosmoCaixa inspirat en la metodologia Tinkering que 

va iniciar l’Exploratorium de San Francisco, que té com a objectiu fomentar el 
coneixement científic i el pensament crític mitjançant la creativitat. En aquest espai els 
nens i les nenes de 7 a 12 anys podran practicar l’art de «pensar amb les mans». 

 
Per participar-hi no cal tenir coneixements previs, només cal tenir ganes de jugar i 
experimentar. Els infants, en col·laboració amb els adults, podran treballar i investigar 

amb boles, rampes, engranatges, circuits elèctrics, i provar com volen diferents 
materials, explorar tècniques creatives audiovisuals… És una ocasió perquè explorin el 
món que els envolta de manera creativa i intuïtiva, potenciant l’aprenentatge a partir de 

l’assaig-error i estimulant el pensament crític. 
 
A Creactivity es vol desenvolupar la creativitat i la innovació a través de reptes centrats 

en la manipulació i el muntatge d’objectes i materials, i utilitzant eines reals. És una 
manera d’aprendre amb materials de la vida quotidiana i fàcils d’aconseguir. En aquest 
espai els participants jugaran amb eines de baixa i alta tecnologia, i alhora es 

potenciarà el component estètic. L’objectiu és que cada infant pugui crear dissenys 
nous i inventar altres funcions per a les coses.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

11 

 

Nous programes del Planetari: Deep Sky i El 

somni de volar 
 

Octubre del 2015 

 

Programa del Planetari amb cúpula completa 

Resolució: 4K 

Durada: 30 min 

Audiència: Tots els públics 

Producció: Planetario de Pamplona, Casa de las 

Ciencias de la Corunya i Parc Astronòmic Montsec 

 

 

La nit estelada és un dels paisatges naturals més bells que podem contemplar des de 
la Terra. Milers d’estrelles esquitxen el cel damunt dels nostres caps i ens transmeten 
una sensació d’infinitud i al mateix temps de petitesa. Però, què hi ha més enllà? 

 
En els últims decennis, els grans telescopis han espiat aquest fons negre de la nit i 
han tret a la llum un univers fascinant, dinàmic, complex… La imatge moderna del 

nostre univers mereix ser explicada i coneguda per tots. Acompanyeu-nos i descobrim 
junts les meravelles que amaga el nostre cel profund.  

 

I per Nadal, el somni de volar 
 

Volar ha estat un dels anhels més vells de la humanitat. Aquest programa ens mostra 

com l’ésser humà ha anat desvetllant els misteris del vol, des de l’antiguitat fins als 
nostres dies, gràcies a grans inventors, com Leonardo da Vinci, els germans 
Montgolfier o els germans Wright. Podrem, doncs, experimentar l’aventura i descobrir 

com es va poder fer realitat finalment l’increïble somni de volar. 
 
Produït pel Copernicus Science Centre de Varsòvia, aquest programa de cinema 

immersiu en 3D combina imatges espectaculars, una música emotiva i una narrativa 
poètica, que el converteixen en una veritable obra d’art. 
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Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 046 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

 
Sala de Premsa Multimèdia. Obra Social ”la Caixa” 

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

 

 


