
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

 

  Dossier de premsa 
 

 
Durant la temporada 2015-2016, les exposicions i activitats programades a 

CosmoCaixa van rebre més de 750.000 visitants 

 
L’exposició Sapiens, el procés creatiu  

de Ferran Adrià, i Talking Brains conformen  
la temporada expositiva 2016-2017  

de CosmoCaixa  
 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta la programació del seu Museu de la 

Ciència a Barcelona per a la temporada 2016-2017, marcada per una oferta 

científica i de recerca pionera i global dissenyada per a tots els públics.  

 

• CosmoCaixa es convertirà aquesta tardor en un laboratori 

d’experimentació gràcies al genial creador Ferran Adrià. Juntament amb el 

seu equip d’ElBullilab, aconseguiran que els visitants facin una anàlisi i 

una reflexió sobre l’aparent simplicitat de fer un pa amb tomàquet, per 

abordar la realitat complexa i plural del procés creatiu que això comporta. 

Un projecte únic i innovador que va molt més enllà del món de la 

restauració gastronòmica i que mostra un seguit de projectes relacionats 

amb l’educació, l’empresa i la innovació. 
 

• A la primavera del 2017, descobrir els fonaments biològics del llenguatge 

humà i el cervell lingüístic serà possible a la singular exposició sobre un 

dels grans desconeguts òrgans dels éssers vius-com és el cervell-, i un 

dels grans reptes de la recerca científica del S. XXI en l’exposició Talking 

Brains. 
 

• La temporada també es detindrà en projectes científics pensats per acostar 

la recerca actual als joves i fomentar les vocacions científiques. Enguany a 

l’espai Top Ciència es presentarà un projecte d’investigació sobre la 

revolucionària biologia sintètica que respondrà preguntes sobre  si es 

possible la construcció d’organismes vius artificials.  
 

• Donar a conèixer l’Univers és una de les línies clàssiques que conformen la 

programació de CosmoCaixa. El planetari, que té una gran acceptació del 

públic amb gairebé 125.000 visitants la temporada passada i que és un 

dels més avançats del món en format 3D, presentarà un nou programa, 
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Dark Universe, produït pel prestigiós Hayden Planetarium de l’American 

Museum of Natural History de Nova York. 
 

• Els joves també trobaran el seu espai en les noves activitats pensades per 

gaudir de la ciència: Menja’t el Museu, les CosmoNits de Pel·lícula i la Nit 

Jove. 
 

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

de la ciència per donar a conèixer els últims avenços en temes com les 

missions espacials, els exoplanetes o els descobriments més recents de 

l’evolució dels homínids a l’Àfrica.  

 

• El projecte europeu Hypatia analitzarà com es pot fer la ciència més 

atractiva per a noies de 13 a 18 anys amb l’objectiu de fomentar 

especialment les vocacions científiques entre la població femenina i 

millorar la igualtat de gènere en el camp de la recerca i la innovació. Quinze  

centres europeus participen en aquest programa. L’Obra Social ”la Caixa” 

és el coordinador del node de l’Estat espanyol. 
 

• Una reproducció fidedigna de la icona de la ciència i la societat, la pionera 

de la recerca de la radioactivitat i la primera científica a guanyar dos premis 

Nobel, Maria Sklodowska, coneguda com a Marie Curie, formarà part de la 

galeria de científics il·lustres situada a l’entrada del Museu, al costat 

d’Einstein i Darwin. 
 

• CosmoCaixa va acollir 9.779 activitats entre els mesos de setembre del 

2015 i agost del 2016, que van rebre més de 405.150 participants. Durant 
aquest període les exposicions i activitats programades a 
CosmoCaixa van rebre un total de 752.737 visitants. 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2016. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, Jordi Portabella, i el director de CosmoCaixa, Lluís 

Noguera, han presentat aquest matí la programació per a la temporada vinent del 
centre científic de l’entitat a la ciutat.  
 

La programació es regeix per un dels principis que defineixen el centre, la divulgació 
de la ciència a tot tipus de públic. És per aquest motiu que CosmoCaixa s’ha convertit 
en un lloc trobada entre la ciència i la societat, un espai en què es debaten els últims 

descobriments que ens aporta la recerca actual. I això es reflecteix en una oferta 
d’activitats global i diversa. 



   

 

  

 

  Dossier de premsa 
 
CosmoCaixa es continua consolidant com un espai per a potenciar el valor 

transformador i de progrés que representa la ciència per a la societat. Les aplicacions 
de la ciència i la tecnologia han transformat profundament la vida de les persones fins 
al punt que s’han convertit en factors clau per al desenvolupament econòmic dels 

països. Els avenços contribueixen al benestar de les societats, i aquest és també un 
dels objectius prioritaris de l’Obra Social.  
 

A través d’exposicions, cicles de conferències, debats d’actualitat, jornades, tallers 
educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones grans, l’Obra Social 
”la Caixa” promou el coneixement i el creixement personal de ciutadans de totes les 

edats. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” hi va programar durant la temporada 2015-2016 un total de 

9.779 activitats de temàtica tan diversa com la matèria fosca, la ciència i les seves 
aplicacions a la cuina, l’evolució humana, l’electrònica o la ciència aplicada a la 
investigació criminal, i va atraure la suma de 405.159 participants. 

  

De cara a la nova temporada, l’Obra Social ”la Caixa” ha dissenyat per als seus 
centres científics de referència un programa al servei de la divulgació i la socialització 

que engloba des de les innovadores propostes d’un dels millors cuiners del món, 
Ferran Adrià, i la seva metodologia Sapiens, fins al descobriment dels fonaments del 
llenguatge a la mostra Talking Brains, i les últimes novetats que s’estan aplicant en el 

camp de la biologia sintètica a l’espai Top Ciència. 
 
Des del mètode Sapiens de Ferran Adrià fins al do de la parla, que fa únics els 

humans 

 
Una de les grans apostes d’enguany de l’Obra Social ”la Caixa” ens arriba a través de 

Ferran Adrià i el seu equip del treball del Bullifoundation. L’exposició Sapiens, 

comprendre per crear permet analitzar, ordenar i, 
en conseqüència, comprendre tot un seguit de 

projectes relacionats amb l’educació, l’empresa i la 
innovació. 
 

El mètode Sapiens també s’aplica en l’estudi de la 
restauració gastronòmica per mirar d’entendre els 
processos que hi intervenen i veure com s’ordenen 

els seus elements constitutius. La mostra parteix 
d’un exemple típic i aparentment simple de la cuina mediterrània com és el pa amb 
tomàquet, per abordar la realitat complexa i plural del seu procés: de l’hort al plat. 
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La complexitat també és el tema central de la segona de les grans exposicions de la 
temporada de CosmoCaixa, Talking Brains. En aquesta mostra interactiva, els 
visitants hi podran descobrir les connexions del cervell que fan possible la parla en els 

humans, capacitat que ens diferencia de la resta d’éssers vius. Però, com s’ho fa el 
cervell per descobrir el llenguatge en els primers anys de vida? Aquesta i altres 
preguntes trobaran resposta a l’exposició Talking Brains. També s’hi podrà veure com 

ha evolucionat el llenguatge des dels nostres avantpassats i com la capacitat 
d’aprendre a parlar canvia al llarg de la vida. 
 

Al món hi ha prop de sis mil llengües, però només hi ha una sola capacitat del 
llenguatge, que enfonsa les arrels en un cervell que és únic: el de la nostra espècie. 
Des de la perspectiva del cervell, tots els éssers humans parlen un mateix llenguatge 

comú: l’humà. 
 
Nou programa del planetari 3D, Dark Universe 

 
CosmoCaixa oferirà una nova proposta al planetari, Dark Universe (Univers fosc). Es 

tracta d’un espectacular programa produït pel prestigiós Hayden Planetarium de 

l’American Museum of Natural History de Nova 
York, desenvolupat per un equip que inclou 
astrofísics i experts en visualització científica.  
 
És un viatge a 100 milions d’anys llum de la Terra, 
des d’on es pot contemplar com s’estructura la 

matèria a gran escala a l’Univers. Dark Universe no 
tan sols celebra els descobriments fonamentals 
que ens han conduït a un coneixement més profund de la naturalesa del cosmos, sinó 

que, a més, explora les grans incògnites a les quals l’astrofísica actual intenta trobar 
resposta, i ho fa d’una manera rigorosa però a la vegada amena. 
 

Espai Top Ciència 

 

La temporada 2016-2017 acollirà també una exposició per al foment de vocacions 

científiques amb la finalitat d’afavorir la cooperació eficaç entre la ciència i la societat. 
Per a aquest curs, l’espai Top Ciència presenta una nova mostra basada en un 
projecte d’un centre pioner com és l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva de la Universitat de València en el camp de la biologia sintètica.  
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Propostes per acostar la ciència als joves   

 
«Tu, les teves dades i la teva vida a Internet: pistes per sobreviure» és un taller que 
dóna eines per aconseguir que les dades de la nostra personalitat que viatgen per la 

web i les xarxes socials vagin en benefici nostre i 
no les utilitzin o les aprofitin les empreses i els 
governs. 

Menja’t el Museu proposa una experiència 
divertida per a més grans de 18 anys. S’hi convida 
un grup reduït de persones perquè gaudeixin d’una 

visita exclusiva centrada en una peça o un espai 
del museu, en la qual es pot fer una relació amb la 

cultura en general i la gastronomia en particular. La sessió finalitza amb un pica-pica al 

pur estil Pasteur. 

 
Les Nits d’Estiu d’enguany giraran a l’entorn de la neurociència, el cervell i el 

llenguatge, per complementar així l’exposició Talking Brains. 
 
La programació de CosmoCaixa inclourà també temes d’actualitat de la recerca més 

puntera, que evidencien la voluntat de l’Obra Social ”la Caixa” de reflexionar sobre les 
necessitats de la ciutadania davant dels nous reptes que dia a dia es plantegen amb 
les noves descobertes per tal de poder-hi donar resposta. 
 
Propostes molt variades d’activitats per a públic especialitzat: ones, gravitacions 

i l’origen africà del gènere Homo 

 

Promoure el debat sobre les descobertes que es fan cada dia i que canvien la nostra 
vida quotidiana, donar a conèixer les investigacions de la societat actual a través dels 

mateixos protagonistes, i fomentar el diàleg i la reflexió sobre les grans 
transformacions socials són també algunes de les inquietuds que recull la programació 
de CosmoCaixa.  

 
A partir d’un extens repertori de propostes, es vol aprofundir en temes com ara 
saber qui som, d’on venim o quin és l’origen de l’Univers. Entre aquestes propostes, hi 

haurà cicles de conferències a càrrec d’experts i en col·laboració amb centres de 
referència. 
 

A mitjans de novembre i amb motiu de la commemoració del 20è aniversari de l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya, està programat un cicle de tres conferències que 
tractaran des de les ones gravitacionals fins a les missions espacials i els exoplanetes. 
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Promoure el coneixement i aprofundir en els nostres orígens és un dels objectius de 
les jornades sobre l’origen africà del gènere Homo. Experts nacionals i 

internacionals hi exposaran les ultimes descobertes sobre el tema.  

 
A més de les conferències i jornades, també s’oferiran tallers i laboratoris per 

aprendre i familiaritzar-se amb l’electrònica, la ciència i la investigació criminal o la 

història de la medicina, propostes per als joves basades en originals iniciatives per 
captar el seu l’interès.  
 

Finalment, les activitats familiars permetran al públic de totes les edats acostar-se a la 
ciència i la recerca d’una manera lúdica i diferent. Els escolars també trobaran a 
CosmoCaixa una oferta renovada d’activitats concebuda per aprofundir en temes dels 

seu interès. El centre va rebre durant la temporada passada la visita de 169.817 
escolars.  
 

Hypatia, projecte europeu per millorar la igualtat 

de gènere en la recerca  

 

El projecte europeu Hypatia analitzarà com es pot fer 
la ciència més atractiva per a noies de 13 a 18 anys, 
amb l’objectiu de fomentar les vocacions científiques 

especialment entre la població femenina i millorar la 
igualtat de gènere en el camp de la recerca i la innovació. Quinze centres europeus 
participen en aquest programa. L’Obra Social ”la Caixa” és el coordinador del node de 

l’Estat espanyol.  

 
Marie Curie, icona de la ciència i la societat 

 

CosmoCaixa amplia la seva galeria de científics il·lustres i, a partir d’avui, hi inclourà 
també Maria Sklodowska, coneguda com a Marie Curie, icona de la ciència i la 

primera científica a rebre dos premis Nobel en diferents especialitats, la de física 
(1903) i la de química (1911). Va ser també la primera dona a ocupar el lloc de 
professora a la Universitat de París. Pionera en les seves investigacions sobre la 

radioactivitat, encunyant aquest terme per primera vegada, va estudiar els fenòmens 
de la radiació i va descobrir dos elements: el poloni i el radi. Va fundar l’Institut Curie a 
París i a Varsòvia, que es mantenen avui entre els principals centres d’investigació 

mèdica. Va morir als 66 anys a causa de l’exposició continuada a la radiació. La seva 
escultura hiperrealista l’ha realitzada Elisabeth Daynes. 
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Sapiens  
El mètode de Ferran Adrià  
 
Del 16 de novembre de 2016 al 31 de maig de 
2017 
 
 
 
 
 

 

La metodologia Sapiens, ideada per Ferran Adrià,  aplicada  al pa amb tomàquet 

  

Tots coneixem el potencial creatiu i genial de Ferran Adrià. Ara, juntament amb l’equip 
d’elBulliLab, està treballant en l’elaboració d’una metodologia, anomenada Sapiens, 

que permet analitzar, ordenar i, en conseqüència, comprendre, com funciona una 
disciplina, una marca, un producte… En aquests moments, treballen per aplicar-la a tot 
un seguit de projectes centrats en l’educació, l’empresa i la innovació.  
 

L’exposició Sapiens es podrà veure per primera vegada al Museu de la Ciència de 
l’Obra Social ”la Caixa”. Com a punt de partida utilitza una elaboració tan emblemàtica, 
i aparentment tan senzilla, com és la del pa amb tomàquet per abordar la realitat 

complexa i plural del procés que hi ha darrere la restauració gastronòmica.  
 
A partir de l’aplicació del mètode Sapiens a aquest menjar típic de la cuina 

mediterrània s’aniran coneixent els elements que intervenen en la seva elaboració, 
com a exemple del funcionament del procés gastronòmic. Així, ens podrem plantejar 
un seguit de preguntes que aniran trobant resposta a mesura que avancem en 

l’exposició: Què és un aliment? Què és un producte natural? Què és una elaboració? 
És realment fàcil fer pa amb tomàquet?  
 

Els visitants participaran en les diferents propostes que trobaran en el recorregut de 
l’exposició i així podran comprendre aquesta innovadora metodologia. 
 

Reflexionar prenent com a exemple una cosa tan senzilla i quotidiana com és el pa 
amb tomàquet, analitzant-ne els ingredients i els processos i alhora fent-los aplicables 
a qualsevol disciplina, amb l’objectiu de potenciar la creativitat i la innovació, és el que 

pretén el millor xef del món. 
  
Comissariat: Ferran Adrià  
Organització: Obra Social ”la Caixa” i elBullifoudation 
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Talking Brains  
Com el llenguatge modela el 

cervell. Com el cervell modela el 

llenguatge 
 
Del març del 2017 al març del 2018 
 

 
 

Mostra que convida a descobrir els fonaments biològics del llenguatge humà i el 

cervell lingüístic 

  

Al món hi ha prop de sis mil llengües, però només hi ha una sola capacitat del 
llenguatge, que enfonsa les arrels en un cervell que és únic: el de la nostra espècie. 

Des de la perspectiva del cervell, tots els éssers humans parlen un mateix llenguatge 
comú: l’humà. 
 

Totes les llengües del món, d’una gran diversitat a simple vista, procedeixen en realitat 
d’un cervell que és comú a l’espècie humana i que està determinat per una biologia 
específica. 

 
L’exposició Talking Brains explica com ha evolucionat el llenguatge en els nostres 
avantpassats, i mostra també com en el nostre cervell es fa possible la capacitat 

d’aprendre a parlar i com aquesta capacitat canvia al llarg de la vida. 
 
El visitant tindrà l’oportunitat d’observar el funcionament del nostre propi cervell 

mitjançant un innovador mòdul que fa palesa l’activitat dels nostres circuits neuronals. 
 
La facultat de parlar del present, del passat i del futur és únicament humana. Altres 

espècies tenen altes capacitats per comunicar-se, però fins ara no se n’ha descobert 
cap altra que pugui pensar o fer-se preguntes sobre el que passarà demà. La parla és 
un dels grans objectes d’estudi de la neurociència i altres disciplines. 

 
Tot comença a l’úter…, i després segueix un trencaclosques que l’infant resol sense 
gaire esforç, però que encara avui en dia els científics més destacats no han pogut 

completar del tot.  
  

Comissariat: Wolfram Hinzen. ICREA Research Professor. Durham University 
Organització: Obra Social ”la Caixa”, ICREA, UPF 
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Biologia sintètica 
 

Del 10 de novembre de 2016 a l’octubre de 
2017  
 
 
 
 
 

 

En què consisteix i què permet fer la biologia sintètica?  

  

La biologia sintètica és una nova àrea de recerca que es basa en l’ús dels dels 
principis propis de l’enginyeria per modificar organismes. És a dir, es tracta de fer 
servir eines de càlcul i disseny per ajuntar peces estàndard (editar trossos d’ADN de 

manera senzilla i assequible, per exemple) de manera que l’organisme resultant tingui 
alguna característica d’interès. Aquestes característiques poden ser la producció de 
medicaments o biocombustibles, la detecció de contaminants (biosensors), l’eliminació 

de cèl·lules canceroses, etc. 
 
Què es pot fer avui concretament en biologia sintètica? Una de les grans fites de la 

biologia sintètica ha estat la producció d’artemisinina en microorganismes. 
L’artemisinina és un compost que s’extreu d’una planta, i que, gràcies a la biologia 
sintètica, avui en dia poden ser els microorganismes els qui la produeixen. També 

s’han modificat genèticament bacteris perquè produeixin cel·lulosa d’una gran puresa, 
sintetitzin biomaterials que es poden fer servir per fabricar pròtesis o també 
biocombustibles de tota mena. 

 
Hi ha una probabilitat molt elevada que, en els anys vinents, hi hagi un gran nombre de 
medicaments a les farmàcies produïts per mitjà de la biologia sintètica. Les tècniques 

d’edició genòmica denominades CRISPR, que permeten retallar i enganxar ADN 
fàcilment, permetran multiplicar el nombre de materials i medicaments que els 
organismes semisintètics podran produir. 

 
L’objectiu últim de la biologia sintètica no és tan sols modificar organismes, sinó crear-
los. Els científics no es posen d’acord sobre quan s’aconseguirà crear vida. Tampoc 

sobre la definició de què es considera una cèl·lula totalment artificial, però en algun 
moment d’aquest segle és molt probable que s’aconsegueixi crear una cèl·lula 
artificial. 

 

Organització i producció: Àrea de Recerca i Coneixement de l’Obra Social ”la Caixa” 
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Planetari CosmoCaixa 
Nou programa: Dark Universe  
 
A partir de la primavera del 2017  

 
 
 
 
 

© STScl-NASA-ESA  
 
Un viatge a 100 milions d’anys llum de la Terra, amb exquisides imatges de 

l’Univers profund 

  
CosmoCaixa oferirà un nou programa de planetari, Dark Universe (Univers Fosc). Es 

tracta d’un espectacular programa produït pel prestigiós Hayden Planetarium de 
l’American Museum of Natural History de Nova York, desenvolupat per un equip que 

inclou astrofísics i experts en visualització científica.  
 
El programa mostra escenes increïblement detallades de l’Univers profund i exquisides 

representacions, basades en dades reals, d’alguns dels fenòmens còsmics més 
espectaculars, i ens revela com ha progressat el nostre coneixement sobre l’Univers al 
llarg dels anys fins a arribar als grans enigmes cosmològics que han sorgit recentment, 

com ara la matèria fosca o l’encara més misteriosa energia fosca.  
 
Dark Universe comença amb un viatge que ens durà a 100 milions d’anys llum de la 

Terra, des d’on podrem contemplar com s’estructura la matèria a gran escala a 
l’Univers. Tot seguit, a la velocitat de la imaginació, el programa ens condueix cap a la 
nostra galàxia, la Via Làctia, i finalment, arribem a la Terra, on acabarem el nostre 

viatge a l’Observatori de Mount Wilson, on Edwin Hubble va dur a terme el primer gran 
descobriment cosmològic: l’expansió de l’Univers. A partir d’aquí, el programa ens 
mostra com, des d’aquest descobriment inicial, i utilitzant instruments cada vegada 

més sensibles situats tant a la Terra com a l’espai, els astrònoms han anat obtenint 
una imatge cada cop més detallada i precisa de l’Univers. Però aquestes revelacions 
també han posat de manifest nous misteris: quina és la natura de la matèria fosca, una 

substància invisible i que tan sols podem detectar per la seva influència gravitatòria 
sobre la matèria ordinària? I què és l’energia fosca que va accelerant l’expansió 
còsmica? 
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Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 0 27/ 669 457 094  / Iroch@fundaciolacaixa.org  

 
 

Sala de Premsa Multimèdia de l’Obra Social ”la Caixa” 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 

 


