
CosmoCaixa obre una finestra  
a ments científiques brillants 

 

• La Fundació ”la Caixa” ofereix una programació especial de 

continguts digitals per les properes setmanes a les xarxes socials 

de CosmoCaixa amb la iniciativa #UnaFinestraALaCiència. 

 

• Amb l’objectiu de seguir estimulant l’interès científic a la societat, 

els canals del centre retransmeten des d’aquesta setmana diàlegs 

en directe amb científics, com el d’aquest dimecres amb l’arqueòleg 

Eudald Carbonell, el proper dilluns amb el descobridor de 

l’exoplaneta més proper conegut, Guillem Anglada, i a final de mes 

amb l’especialista en soroll i salut Maria Foraster. 

 

• Fruit d’un acord amb l’Associació Catalana Comunicació Científica 

(ACCC), tres dies a la setmana se celebraran els Live Talks on 

especialistes de la comunitat científica participaran en diàlegs en 

viu en els quals els usuaris poden interactuar amb preguntes. 

 

• En el marc de la campanya #JoEmQuedoACasa, es proposaran 
documentals com El Universo de Stephen Hawking, sobre un dels 
científics més mediàtics dels últims temps, i es recomanaran 
pel·lícules per veure en família, com per exemple Moon, de Duncan 
Jones. 
 

• Durant la propera setmana, es compartiran noves càpsules 
astronòmiques per encoratjar la descoberta de la constel·lació 
d’Orió, en una nova proposta dintre de les petites lliçons 
d’Astronomia des de la teva finestra, amb Jordi Aloy. 

 
Barcelona, 9 d’abril de 2020. CosmoCaixa ofereix aquests dies una 
programació especial de continguts per a les properes setmanes a les seves 
xarxes socials com  la iniciativa #UnaFinestraAlaCiència, coincidint amb la 
campanya #JoEmQuedoACasa. Després del tancament de centres degut a la 
crisi del coronavirus i amb la finalitat de seguir estimulant l’interès científic a la 
societat, aquesta setmana ha començat la iniciativa Live Talks, unes 



conferències en directe amb ments científiques brillants com l’arqueòleg Eudald 
Carbonell aquest dimecres, el descobridor de l’exoplaneta més proper conegut 
Guillem Anglada el proper dilluns i l’especialista en soroll i salut Maria Foraster i 
la internista Maria Jesús Pinazo, ambdues a final de mes. Fruit d’un acord amb 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), tres dies a la 
setmana es retransmetran a partir de les 19 hores aquests diàlegs en viu a 
través d’Instagram, plataforma mitjançant la qual els usuaris poden dirigir 
preguntes.  
 
Per aquest divendres està previst un diàleg entre Raúl Torán i la professora 
d’il·lustració científica Clara Cerviño sobre La importància del dibuix científic 
als museus de ciència. El dilluns 13 d’abril serà el torn de l’investigador 
Guillem Anglada, un dels descobridors de l’exoplaneta Proxima b, en diàleg 
amb Miquel Sureda, amb motiu del Dia Mundial de l’Astronomia.  
 
Com l’art modifica el nostre cervell serà la gran pregunta a la que miraran de 
respondre la investigadora Mara Dierssen, del Centre de Regulació Genòmica 
(CRG), en una conversa amb Mireia Ortega el proper dimecres 15 d’abril, en el 
Dia Mundial de l’Art. Al Live Talk del divendres 17 d’abril s’aportaran consells 
per tenir una bona salut mental durant el confinament per la crisi sanitària 
de la COVID-19 a través de David Bartrés-Faz, investigador del projecte 
Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), impulsat per la Fundació ”la Caixa”. De 
cara a final de mes, hi haurà trobades amb l’especialista en soroll i salut Maria 
Foraster, investigadora d’ISGlobal --centre impulsat por ”la Caixa”-- i la 
internista de l’Hospital Clínic i investigadora de ISGlobal Maria Jesús Pinazo 
parlarà sobre la lluita contra d’altres epidèmies, més enllà de la COVID-19. 
 
Al llarg dels propers dies de Setmana Santa se succeiran entrevistes i una 
conferència sobre com imitar els efectes de la gravetat terrestre a l’interior 
d’una nau espacial, útil per entrenar als astronautes, a càrrec del professor de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Jordi José. Des de les xarxes 
socials de CosmoCaixa, també es compartirà el documental El Universo de 
Stephen Hawking, sobre un dels científics més mediàtics dels últims temps, 
lectures pels més curiosos sobre ones gravitacionals i es recomanaran 
pel·lícules per veure en família como Moon, de Duncan Jones. 
 
Durant la propera setmana, els canals socials de CosmoCaixa tornaran a 
compartir noves càpsules astronòmiques per encoratjar la descoberta de la 
constel·lació d’Orió, en una nova proposta dintre de les petites lliçons 
d’Astronomia des de la teva finestra. A més, es difondran curiositats i 
continguts relacionats amb l’arribada de l’home a la lluna, la història genòmica 
de les poblacions ibèriques, la formació de les aurores boreals i visualitzacions 
sobre la pèrdua de massa de gel de l’Àrtic a través d’imatges de la NASA. 
 

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

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

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