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Més de 5 milions de persones visiten els 

centres i les exposicions culturals i  
científiques de l’Obra Social ”la Caixa” 

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

milions de visitants en 2016. 
 

• Les exposicions de CaixaForum Barcelona més visitades van ser les 
dedicades a les obres mestres de la Phillips Collection; l'àmplia 
retrospectiva de Philippe Halsman; i Un Thyssen mai vist, que encara 
es podrà visitar fins al pròxim 5 de febrer. 

 
• A CosmoCaixa, les mostres que van rebre més visitants van ser El 

bressol de la humanitat; Wildlife Photographer of the year; i l'espai 
Top Ciència. 

 

Barcelona, 3 de gener de 2017. Les propostes culturals, científiques i educatives 

de l'Obra Social ”la Caixa” a Catalunya (CaixaForum Barcelona, Lleida, Girona i 

Tarragona, CosmoCaixa i exposicions itinerants) van rebre durant el 2016 la visita 

de 2.090.528 persones, augmentant en un 15,5% respecte l’any anterior. 
 
En el conjunt de l'Estat, l'oferta cultural, científica i educativa de l'Obra Social "la 

Caixa" va rebre durant l'any 2016 la xifra de 5.194.881 visitants, incrementant en 
un 3,6% respecte 2015.   
 

CaixaForum Barcelona, el centre cultural de l'Obra Social ”la Caixa” a la ciutat, va 

arribar a la xifra de 753.944 visitants l'any passat. Entre les diferents activitats que 

van tenir lloc, la major afluència de públic la van registrar les exposicions, seguides 

de les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els cicles de 

conferències i els projectes socials. 
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L'exposició Impressionistes i moderns. Obres mestres de la Phillips 

Collection va ser la més visitada de l'any. Un mostra que reflectia l'evolució de la 

pintura des del segle XIX i fins a la segona meitat del segle XX amb una selecció 

excepcional de 60 pintures a càrrec de 44 artistes essencials dels dos últims 

segles: Picasso, Manet, Monet, Degas, Van Gogh , Cézanne, Courbet, Matisse, 

Modigliani, Braque, Pollock, O'Keeffe i Rothko, entre d'altres. 

 

Així mateix, les mostres de Philippe Halsman. ¡Sorprèn-me! i Un Thyssen mai 

vist, es van situar com altres de les propostes més concorregudes de 2016. La 

primera d'elles ha estat una gran antològica sobre la figura de Philippe Halsman, 

sens dubte un dels grans fotògrafs del segle passat. L'exposició es nodreix de les 

peces més destacades del fons artístic familiar per presentar la retrospectiva més 

completa que s'ha realitzat fins al moment de la seva obra, combinant algunes de 

les seves imatges més icòniques al costat d'altres desconegudes fins al moment. 

 

Coincidint amb el 25è aniversari de l'obertura del Museu Thyssen-Bornemisza a 

Madrid, CaixaForum Barcelona va acollir Un Thyssen Mai Vist una selecció 

excepcional d'obres mestres dels seus fons, amb noms com els de Rafael, 

Rubens, Rembrandt, Cézanne, Picasso, Chagall i Hopper. L'exposició, que es va 

inaugurar el passat mes de novembre, es podrà veure fins al 5 de febrer. 

 

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

Caixa”, va rebre un total de 757.245 visitants, un augment de prop del 2% 

respecte a l'any anterior. Entre les exposicions que van registrar més afluència 

destaca El bressol de la humanitat (encara en exhibició en l'actualitat), una 

mostra que introduïa el visitant a un fascinant viatge que es remuntava a fa 4.000 

anys i permetia fer un recorregut per la geologia i l'ecologia de la Gran Vall del Rift, 

per explicar-nos l'origen i l'evolució dels nostres avantpassats, el seu 

comportament i la seva tecnologia. 

 

De la mateixa manera, Wildlife Photographer of the Year, va ser una altra de les 

propostes més visitades. La mostra va recollir les 100 millors imatges de 2015 

seleccionades en el concurs anual de fotografia de natura que organitza el Museu 

d'Història Natural de Londres i la revista BBC Wildlife Magazine. Aquest concurs 
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que es va iniciar el 1964 s'ha convertit en el fòrum mundial més respectat de l'art 

de la fotografia de natura. Aquest certamen pretén conscienciar de la importància 

de conservar la diversitat de la vida del nostre planeta. 

 

També destaca l'espai Top Ciència, que segueix sent una de les mostres més 

concorregudes. Es tracta d'un punt de trobada entre la recerca i la ciutadania, un 

espai per al foment de vocacions científiques amb la finalitat propiciar la 

cooperació eficaç entre la ciència i la societat. Top Ciència presenta dos projectes 

punters en investigació, un espai d'actualització contínua de termes científics i 

d'actualitat científica, i també proposa experiments i la resolució d'enigmes per 

apropar la ciència als joves de forma atractiva. 

 

 

Un avanç de les exposicions més destacades del 2017 
 
L'Obra Social ”la Caixa” continua treballant en la programació dels seus dos 

centres a Barcelona. Aquí hi ha algunes de les propostes principals per als propers 

mesos a CaixaForum i CosmoCaixa: 

 

• Fruit de l'aliança establerta en 2015 amb el British Museum es podrà veure 

a CaixaForum Barcelona Els pilars d'Europa. A partir de la col·lecció 

britànica, aquesta ambiciosa mostra sobre l'Edat Mitjana repassarà els 

esdeveniments, personatges i aspectes clau que han configurat Europa (del 

10 març al 18 juny). 

 

• El món de Giorgio de Chirico representa una àmplia retrospectiva del 

treball d'aquest artista des del seu període metafísic inicial de la dècada de 

1910 -la seva feina més conegut-, passant pels temes iconogràfics de les 

dècades de 1920 i 1930, i les seves investigacions tècniques dedicades a la 

pintura dels grans mestres en la dècada de 1940, fins al seu període 

neometafísico, entre 1968 i 1976 (del 19 de juliol al 22 d'octubre a 

CaixaForum Barcelona). 
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• Ferran Adrià va inaugurar al novembre a CosmoCaixa l'exposició Sapiens, 

comprendre per crear. La mostra, que es podrà veure fins al 31 de maig, 

planteja una metodologia basada en la comprensió profunda de l'objecte 

d'estudi, en aquest cas la gastronomia, però en realitat es tracta d'una eina 

útil per als professionals de qualsevol disciplina amb ganes de innovar. 

Sapiens és un fascinant viatge que ens remunta als inicis, El Bulli de la 

cala Montjoi, que ja constituïa un ecosistema per si mateix, i sorgeix com a 

fruit de la necessitat de ser més eficient i eficaç per poder seguir innovant 

dia a dia en el món de la gastronomia. 

 

• Una de les exposicions més destacades de CosmoCaixa és Talking 

Brains. Una mostra en què es presentarà el cervell humà des del punt de 

vista de les funcions lingüístiques. Existeixen al voltant de 6.000 llengües al 

món, però només hi ha una capacitat del llenguatge, que enfonsa les seves 

arrels en un cervell que és únic: el de la nostra espècie. Des de la 

perspectiva del cervell, tots els éssers humans parlen una mateixa llengua 

comuna: la humana. Els visitants tindran l'oportunitat d'observar el 

funcionament del nostre propi cervell mitjançant un innovador mòdul que 

mostra l'activitat dels nostres circuits neuronals. 


