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Els centres propis i les exposicions culturals i 

científiques de l’Obra Social “la Caixa” superen 
els 5 milions de visitants el 2015 

 
• CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa van rebre, en conjunt, més d’1,5 

milions de visitants l’any passat 
 

 

Barcelona, 5 de gener de 2016.- L'oferta cultural, científica i educativa de l'Obra 

Social "la Caixa" a tot l'Estat ha rebut durant l'any 2015 la xifra de 5 milions de 
visitants, augmentant en un 7,4% respecte l’any anterior.   
 

A la ciutat de Barcelona, CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa han sumat, en 

conjunt, més d’un milió i mig de visitants (1.508.798). 
 

El centre cultural de l'Obra Social "la Caixa", CaixaForum Barcelona, va rebre un 

total de 775.020 visitants al llarg del 2015. Entre les diferents activitats que van 

tenir lloc durant l'any passat, la major afluència de públic la van registrar les 

exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts i les activitats 

familiars.  

 

L'exposició Pixar. 25 anys d'animació ha estat la més visitada de l'any. La mostra 

feia un repàs a la història de la factoria i incloïa fins a 402 peces entre dibuixos de 

tècniques diverses, colorscripts, maquetes, vídeos i instal·lacions.  

 

Així mateix, les mostres Gènesi. Sebastião Salgado i Animals i faraons. El 

regne animal a l'antic Egipte (encara en exhibició en l'actualitat) se situen com 

altres de las propostes més concorregudes de 2015. La primera va descobrir els 

visitants el projecte d'aquest fotògraf brasiler que durant vuit anys va explorar la 

bellesa de la natura en tot el món, mentre la segona era fruit de l’acord entre 
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l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Louvre i reunia una selecció de 430 

objectes que explicaven els visitants les funcions i la importància que va tenir la 

figura animal a l’antic Egipte. 

 

Pel que fa a CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de l'Obra Social "la 

Caixa" ha rebut un total de 733.778 visitants. Entre les exposicions que van 

registrar més afluència destaca Experiment any 2100, una mostra que endinsava 

el visitant en l’aventura d’explorar, des d’un punt de vista científic, com podia ser el 

nostre futur, tot identificant les anomenades megatendències, els grans canvis que 

es produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla 

que ens dirigim. 

 

De la mateixa manera, Accelerant la Ciència, una exposició on conèixer com  

funciona i per a què serveix l’accelerador de partícules, ha atret molts dels 

visitants. Cal destacar també  el nou espai del que disposa 

CosmoCaixa, Creactivity, inspirat en el de l’Exploratorium de San Francisco, on els 

nois de 7 a 12 anys poden crear, experimentar i divertir-se.  Un  dels espais que 

ha tingut més nombre de visitants és el Planetari 3D. Enguany s’han pogut 

visualitzar dos nous programes:  Deep Sky i el Somni de volar. Afegir també el 

nombre d'alumnes participants en les diferents activitats programades per 

aprendre o aprofundir en les ciències, que és de 163.021. 


