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Més de 5,9 milions de persones van visitar el 
2017 els centres i les exposicions culturals i 

científiques de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

• Les visites a la xarxa de 8 centres CaixaForum així com a CosmoCaixa 
Barcelona augmenten més del 13% respecte el 2016. 

 

• L'exposició més visitada de l'any ha estat Andy Warhol. L'art mecànic, 
que amb 228.000 visitants a CaixaForum Barcelona, s'ha convertit en 
la mostra més concorreguda dels darrers 5 anys a tots els centres 
CaixaForum. 

 
• Per darrere de l'exhibició de Warhol, Ramon Casas. La modernitat 

anhelada, a CaixaForum Madrid, ha estat la segona exposició més 
visitada. El 2017 també es va inaugurar CaixaForum Sevilla, on els 
visitants han preferit Anglada Camarasa. 1871-1959. 

 
 
Barcelona, 3 de gener de 2018. Durant l'any 2017, l'oferta cultural, científica i 

educativa de l'Obra Social ”la Caixa” a tota Espanya va rebre 5.906.292 visitants, 
experimentant la xifra un increment del 13,7 % respecte 2016. 

 

Entre les diferents activitats que s’hi van dur a terme l’any passat, l’afluència més 
gran de públic la van registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, 

els concerts i les activitats familiars. 

 

Aquests resultats són un reflex del compromís amb la divulgació cultural i 
científica de la Fundació Bancària "la Caixa" com a motor del progrés individual i 

col·lectiu. El Pla Estratègic de l'entitat (2016-2019) manté la seva ferm aposta per la 
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divulgació i durant els dos propers anys es continuaran afiançant el bagatge i el 

reconeixement assolits. 

 

L’exposició Andy Warhol. L’art mecànic va ser, al seu pas per Barcelona, la més 

visitada de l’any amb 228.000 visitants convertint-se, també, en l’exposició més 

concorreguda dels últims 5 anys a tots els centres CaixaForum. Aquesta mostra, la 

més important duta a terme fins ara a Espanya sobre l’icònic artista nord-americà, 

constitueix un complet i polièdric recorregut pel seu llegat. Així, traça el 

desenvolupament creatiu de Warhol a través de les cèlebres sèries de les sopes 

Campbell’s i els mites del cinema transformats en grans icones de l’art contemporani. 

 

Aquesta mostra recalarà a CaixaForum Madrid de l'1 de febrer al 6 de maig de 2018 

amb aproximadament 350 obres i tota mena de productes dissenyats i editats per 

l’artista. La mostra inclou pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, instal•lacions 

audiovisuals, llibres d’artista, pel•lícules, portades de discos, pòsters, revistes, 

objectes i material fotogràfic i sonor. 

 

Altres de les exposicions més visitades l'any passat van ser: 

 

- CaixaForum Girona: Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del 

futur? 

- CaixaForum Lleida: Pintura Flamenca i Holandesa 

- CaixaForum Madrid: Ramon Casas. La modernitat anhelada  

- CaixaForum Palma: Ramon Casas. La modernitat anhelada 

- CaixaForum Sevilla: Anglada Camarasa. 1871-1959 

- CaixaForum Tarragona: Mediterrani. El nostre mar, com mai l'has vist 

- CaixaForum Zaragoza: Andalusia a l'imaginari de Fortuny 

- CosmoCaixa Barcelona: Talking Brains 

 

L'objectiu és mantenir els nivells d'excel·lència assolits als centres CaixaForum, 

CosmoCaixa i a les exposicions itinerants, gràcies a mostres de producció pròpia i 
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a les aliances estratègiques amb institucions culturals internacionals de referència, 

com el Museu del Prado, el British Museum, el Louvre, el Museo Thyssen-

Bornemisza o la Col·lecció d'Art Contemporani de "la Caixa". 
 

 
 


