
 
 
 

 
 

Nota de premsa 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa”, amb aquesta iniciativa, posa l’univers a l’abast de 

tothom i reitera una vegada més el seu compromís amb les persones amb 

discapacitats  

 

CosmoCaixa Barcelona presenta el primer 

planetari de l’Estat espanyol adaptat per a 

persones amb dificultats visuals i auditives 
 

 

• L’objectiu d’adaptar el planetari de CosmoCaixa per a persones 

amb deficiències visuals i auditives respon al compromís de l’Obra 

Social ”la Caixa” de fomentar la plena integració social de les 

persones i posar el Museu de la Ciència a l’abast de tothom. 

 

• Amb aquesta iniciativa l’Obra Social ”la Caixa” vol acostar el 

coneixement científic a tota la societat, i per aquest motiu fa un pas 

més per convertir CosmoCaixa en un centre d’inclusió i d’integració 

de persones en risc d’exclusió.  

 

• La primera de les accions s’ha dut a terme al planetari de 

CosmoCaixa, que es converteix així en el primer de tot l’Estat 

adaptat per a persones amb discapacitats visuals i auditives. Un 

dels programes del planetari està equipat amb audiodescripció, i la 

instal·lació, en conjunt, amb bucles magnètics, uns amplificadors 

de so que promouen la supressió de barreres de comunicació.  

 

• A l’Estat espanyol, 100.000 persones presenten discapacitat visual, 

i unes 80.000 disminució auditiva, segons les últimes dades 

aportades per l’Institut Nacional d’Estadística.  

 

 

Barcelona, 10 d’abril de 2010. Avui s’ha presentat a CosmoCaixa Barcelona el 

primer planetari adaptat per a persones amb dificultats visuals i auditives. 

 
En el cas de persones amb deficiències visuals, s’ha adequat el programa 
Gènesi, gràcies al qual els visitants poden fer un repàs de la història de 
l’univers, des del Big Bang fins avui dia, amb el servei d’audiodescripció.     



L’audiodescripció consisteix en la descripció verbal de tots aquells elements 

que no poden ser compresos de manera autònoma. Aquest servei utilitza el 

mateix equipament de traducció simultània amb què s’ofereixen els programes 

en altres idiomes. S’estan preparant altres programes per tal d’ampliar la 

programació adaptada. Amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia més gran 

possible dels usuaris. El recorregut des de l’accés al Museu fins al planetari 

esta perfectament senyalitzat amb franges guia identificatives en relleu. 

 

Per a les persones amb dificultats auditives i que utilitzen pròtesis amb funció 

“T” o implants coclears, CosmoCaixa disposa d’un petit amplificador que 

converteix la senyal elèctrica amb magnètica i aquesta es emesa per un petit 

llaç o bucle que l’usuari es posa al coll com un collaret. Aquest bucle permet 

transferir perfectament la informació sonora als audiòfons.  

 

En el cas de persones amb pèrdua completa d’audició, es treballa per instal·lar 

un sistema de llenguatge de signes i subtítols previst pel tercer trimestre del 

2010. 

 

CosmoCaixa, una aposta per la inclusió 

 

Ara fa cinc anys que l’Obra Social ”la Caixa” va inaugurar CosmoCaixa, el nou 

Museu de la Ciència a Barcelona. Un edifici de nova construcció que volia 

donar resposta a les noves demandes dels ciutadans i les ciutadanes. En 

aquesta línia, des de l’Obra Social ”la Caixa” es va apostar per dissenyar un 

nou espai per difondre el coneixement mediambiental i científic a tot tipus de 

públic. Es tractava de fer un nou centre científic d’inclusió, i per això es va tenir 

una sensibilitat especial amb les persones amb dificultats de mobilitat.  

 

Una vegada resolt positivament el tema de l’accessibilitat per a tothom, l’Obra 

Social ”la Caixa” fa un pas més en la línia de l’adaptabilitat. Disposar 

d’instal·lacions per a tota mena de públics és una de les prioritats de 

CosmoCaixa. Abans d’implantar aquesta iniciativa es va fer una prova pilot, 

durant el període de Pasqua, amb l’audiodescripció a les sessions de l’obra de 

teatre d’Els Comediants, una experiència que va ajudar a incorporar les noves 

mesures d’adaptabilitat. 

 

El primer planetari adaptat de l’Estat espanyol  

 

Sota una cúpula de 14 metres de diàmetre, el planetari de CosmoCaixa fa 

servir un avançat sistema digital de simulació astronòmica 3D en temps real i 

un potent sistema audiovisual d’alta definició que a partir d’ara estarà a l’abast 

de tothom. 

 

Per projectar-hi el cel es fa servir un projector central Digistar II, mentre que un 

sistema audiovisual d’alta definició s’encarrega de projectar imatges de vídeo 



sobre tota la cúpula, un dels punts de referència del nou Museu. L’element més 

emblemàtic del sistema Digistar II és un tub de raigs catòdics focalitzat en una 

lent d’ull de peix de 160 graus. La sala disposa també de sis projectors de 

vídeo que permeten projectar imatges sobre tota la cúpula. Aquests dos 

equipaments estan controlats per un sistema informàtic que sincronitza les 

projeccions i les integra en un únic discurs. Gràcies a la tecnologia que 

incorpora, les imatges del planetari són les d’un univers dinàmic, vist des de 

qualsevol lloc del cosmos i en qualsevol temps, passat, present o futur. 

 

Algunes dades interessants  

 

A Catalunya hi ha 50.000 persones amb certificat de discapacitat. Aquesta xifra 

no inclou la gran majoria de la població amb disminucions o deficiències del 

sentit de la vista i/o de l’audició.  

 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística en una enquesta de l’any 1999, unes 

100.000 persones presenten discapacitat o disminució visual, i unes 80.000 

disminució auditiva. Amb l’augment i l’envelliment de la població, es calcula que 

en aquests moments aproximadament 300.000 persones pateixen algun tipus 

de deficiència. Els estudis indiquen que, de les persones de més de 65 anys, 

prop del 30 % presenta disminució auditiva. Cada deu anys es perden uns 9 

decibels d’audició. Tota aquesta població també pateix pèrdua visual. 

 

Tenint en compte que l’Estat espanyol passarà a ser, d’aquí a pocs anys, el 

país amb la taxa de població envellida més elevada del món, es tracta d’una 

raó més per continuar apostant per aquestes persones. 

 
 

 

Si en voleu més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31/ 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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