
 

 

Nota de premsa 
 

 

CaixaForum i CosmoCaixa es bolquen en la celebració 
de Sant Jordi a les seves xarxes socials 

 
 

 Escriptors, artistes i científics ompliran les xarxes socials dels 

centres de la Fundació ”la Caixa” amb continguts d’inspiració 

literària al llarg de la setmana amb motiu de la Diada de Sant Jordi 

aquest dijous. 

 

 Els autors Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, Luna 

Miguel, Raül Garrigasait, Antoni Clapés, Bel Olid, Julià Guillamon i 

Víctor Amela, l’artista Mabel Palacín, la crítica d’art Mery Cuesta i 

l’historiador Enric Ucelay faran recomanacions de llibres a través 

de càpsules de vídeo. 

 

 En el marc de la campanya #JoEmQuedoACasa, les xarxes socials 

de CaixaForum i CosmoCaixa oferiran continguts especials i 

conferències sobre la relació entre ciència i literatura, a banda de 

trobades en directe amb Alejandro Palomas i Lorenzo Silva, dimarts 

i dijous, respectivament. 

 

 Amb l’objectiu de posar en valor la importància de la cultura i de la 

comunitat en el moment actual, la Fundació ”la Caixa” i els 

il·lustradors 72Kilos i Dalmaus s’han unit per promoure l’elaboració 

d’un llibre col·laboratiu amb frases de suport que els usuaris han 

enviat a través de les xarxes i que es faran arribar a persones que 

travessen moments difícils en l’actualitat. 

 

 Durant aquests dies, es difondrà una selecció dels millors contes 

científics escrits per nens i joves en el marc del concurs Fem 

contes de ciència, que impulsa CosmoCaixa. 

 

 L’artista Joan Brossa serà el protagonista del #ZoomAlaCol·lecció 

d’aquesta setmana. El cicle Petits Cinèfils continuarà el cap de 

setmana amb la pel·lícula La revolta dels contes. Se succeiran 

també els cicles d’òpera, presentat per Marcel Gorgori, i el de 

Trobades Confinades, dedicat a creadors del panorama artístic com 

Cabeza Patata. 



Barcelona, 20 d’abril de 2020. CaixaForum i CosmoCaixa es bolcaran al llarg 

de la setmana en la celebració de Sant Jordi a les seves xarxes socials a través 

de la difusió de continguts d’inspiració literària protagonitzats per escriptors, 

científics i artistes que faran recomanacions de llibres i pronunciaran 

conferències en línia. 

 

En el marc de la campanya #JoEmQuedoACasa, la xarxa de centres culturals 

i de divulgació científica de la Fundació ”la Caixa” se suma a la celebració d’un 

Sant Jordi d’excepció que es traslladarà a l’àmbit digital, degut a la crisi del 

coronavirus. 

 

La iniciativa de CaixaForum té com a finalitat seguir difonent la cultura en 

temps de confinament dintre de la línia especial de continguts llançada als 

canals de Facebook, Twitter i Instagram, després del tancament de centres 

degut a la crisi del coronavirus. 

 

Els escriptors Alejandro Palomas, Najat El Hachmi, Lorenzo Silva, Luna 

Miguel, Raül Garrigasait, Bel Olid, Julià Guillamon i Víctor Amela, el poeta 

Antoni Clapés, l’artista Mabel Palacín, la crítica d’art Mery Cuesta i 

l’historiador Enric Ucelay protagonitzaran una sèrie de vídeos en els quals 

oferiran recomanacions de llibres i, en alguns casos, desvetllaran les obres 

literàries que els acompanyen en aquests dies de confinament. A banda, 

Alejandro Palomas i Lorenzo Silva celebraran trobades amb els lectors a 

través de Facebook a les 19 hores de dimarts i dijous, respectivament. 

 

Amb l’objectiu de posar en valor la importància de la 

cultura i de la comunitat en el moment actual, la 

Fundació "la Caixa", a través del seu perfil d'Instagram, 

el de "Alma, la xarxa social social" i el dels il·lustradors 

72Kilos i Dalmaus han promogut l’elaboració 

d’un llibre col·laboratiu que inclourà frases de suport 

que els usuaris han enviat i que es faran arribar a 

persones que travessen moments difícils. D’entre tots 

els missatges, s'ha fet una selecció de 23 mostres 

 d’afecte per incloure-les en el llibre final que es podrà 

consultar a la web de la Fundació ”la Caixa”, així com a 

la pàgina web miradesambanima.org. Posteriorment, la 

voluntat és intentar fer arribar aquest llibre digital a 

hospitals, entitats socials i altres col·lectius 

especialment afectats per aquesta crisi.   

 

El proper dimecres, el canal de Facebook de CosmoCaixa retransmetrà a les 

19 hores la conferència-diàleg Ciència i Literatura, una relació propera, en el 



marc del cicle Live Talks iniciat amb l’Associació Catalana de Comunicació 

Científica (ACCC) i que aquest dimecres anirà a càrrec de Xavier Duran, que 

aprofundirà en com la literatura ens ha apropat la ciència. Divendres serà el 

torn de la conferència Llegir ciència no és sol per a rates de biblioteca, amb 

l’arqueòleg Jordi Serrallonga i la directora d’Edutorial (Ed.Crítica) Carmen 

Esteban. Al llarg de la setmana, s’aniran recomanant lectures científiques a 

través de llibres en línia i no faltarà la càpsula astronòmica a càrrec de Jordi 

Aloy, que oferirà algunes indicacions per veure fenòmens dintre de l’espai 

Astronomia des de la finestra. 

 

Durant aquests dies es difondrà una selecció dels millors contes científics 

escrits per nens i joves en el marc del concurs Fem contes de ciència, que 

impulsa CosmoCaixa per fomentar l’interès per la ciència i el pensament 

científic entre els estudiants de totes les edats. 

 

L’artista Joan Brossa serà el protagonista del #ZoomAlaCol·lecció que durant 

aquestes setmanes de confinament posa el focus en obres d’art de les 

Col·leccions d’Art de la Fundació ”la Caixa”. En el marc de l’espai 

#ObresConfinades es parlarà de peces que actualment es troben en alguns 

dels vuit centres que conformen la xarxa CaixaForum. Aquesta setmana es 

comentarà l’obra The Silent Sea, de Bill Viola, que actualment es troba a 

l’exposició Poètiques de l’emoció, inaugurada a CaixaForum Sevilla. 

 

També es publicarà un nou vídeo del cicle Trobades Confinades, dedicat a 

creadors del panorama artístic actual en temps d’excepció com Cabeza Patata; 

tindrà lloc el cicle operístic, a càrrec d’una presentació detallada de l’expert 

Marcel Gorgori, i l’espai Petits Cinèfils del cap de setmana estarà dedicat a la 

pel·lícula La revolta dels contes. 

 
 
 Àrea de Comunicació de ”la Caixa” 
Josué García: 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Sala de Premsa: http://premsa.lacaixa.org/  

      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT  #CaixaForumACasa #JoEmQuedoACassa 
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