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La Fundació ”la Caixa” presenta per a aquestes festes una programació especial
plena d’activitats pensades perquè tots els públics es retrobin amb la ciència

CosmoCaixa estrena per Nadal un nou espai de
fòssils i proposa tallers, espectacles únics i
noves projeccions al Planetari
●

CosmoCaixa convida a retrobar-se amb el museu durant el Nadal per
gaudir de l’obertura d’un nou espai dedicat als fòssils, entre els quals
destaquen un ictiosaure o un esquelet complet d’un armadillo gegant.

●

El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” oferirà també un ampli
ventall d’activitats i propostes que inclouen arts escèniques, tallers,
sessions del Planetari i visites guiades pensades per a tots els públics.

●

Loo és un espectacle en què els més petits podran descobrir una
proposta escènica que evoca la força i les propietats del vent. A més, els
visitants podran gaudir dels tallers Entre llums i ombres, Dofins, balenes i
so i Explora: Ultrasons, pensats per aprendre ciència tot jugant.

●

El Planetari acollirà les sessions El cel d’avui. Viatge astronòmic en
directe, Caçadors de planetes i Postals d’uns altres mons, que permetran
a petits i grans fer un viatge pel fascinant món de l’astronomia.

●

A més, els visitants podran descobrir l’exposició Nikola Tesla. El geni de
l’electricitat moderna, a partir de tallers i visites guiades; l’emblemàtic
Bosc Inundat, i la renovada exposició fotogràfica de la Base Antàrtica, ara
amb fotografies de National Geographic.

Barcelona, 15 de desembre de 2021. La Fundació ”la Caixa” organitza un any més
una àmplia programació especial de Nadal a CosmoCaixa. Fins al 9 de gener es podrà
gaudir d’un espectacle d’arts escèniques, tallers, visites guiades i projeccions al
Planetari que fan possible experimentar i aprendre amb la ciència.
A més, aquest mes de desembre, CosmoCaixa ha estrenat un nou espai dedicat als
fòssils en què ha inclòs noves peces prehistòriques espectaculars. Els visitants també
podran redescobrir la Base Antàrtica, que inclou fotografies de gran impacte de
National Geographic, i gaudir de les visites guiades didàctiques al sorprenent Bosc
Inundat, o de les visites i els tallers de l’exposició Nikola Tesla. El geni de l’electricitat
moderna.
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Nous fòssils i una renovada Base Antàrtica
CosmoCaixa estrena la incorporació d’un conjunt de peces fossilitzades d’animals
prehistòrics que han arribat fins als nostres dies en perfecte estat de conservació.
Gràcies a aquestes noves peces, situades al costat del Mur Geològic, és possible
veure de ben a prop organismes que han perdurat al llarg dels mil·lennis i que ajuden
els científics a comprendre com era la flora i la fauna del nostre planeta durant la
prehistòria. D’entre les noves peces que s’incorporen al nou espai destaquen
l’ammonit Placenticeras costatum (un mol·lusc prehistòric); l’armadillo gegant
Holmesina septentrionalis; el crani del peix Xiphactinus audax; un niu d’un titanosaure;
un ictiosaure marí Stenopterygius quadriscissus, que es caracteritza per la seva forma
de dofí; la peça d’ambre Jorge Caridad, i els esquelets de camèlids Poebrotherium sp.
i d’un cocodril. D’aquesta manera, s’amplia la mostra de fòssils de CosmoCaixa.
D’altra banda, la Base Antàrtica del museu, que exhibeix el primer laboratori original de
la base Juan Carlos I, situada a la península Antàrtica, també s’ha renovat aquest any
gràcies a la col·laboració amb National Geographic que brinda l’oportunitat de
contemplar per mitjà de fotografies altres punts de vista sobre una de les zones més
verges, remotes i fràgils del planeta. L’Antàrtida ha estat i és un laboratori natural que
constitueix un autèntic paradís per als científics. Per això, l’exposició mostra
instantànies d’algunes de les expedicions pioneres en aquest territori, entre les quals
hi ha les dirigides per Roald Amundsen, Robert Scott, Ernest Shackleton i Richard
Byrd a principis del segle XX. Així mateix, s’exposen fotografies més recents de
diferents bases antàrtiques i dels científics en acció. D’altra banda, els visitants també
podran contemplar imatges precioses captades per reputats fotògrafs internacionals
que han retratat els paisatges canviants de l’Antàrtida, així com la seva rica
biodiversitat.
Tallers, arts escèniques i noves projeccions al Planetari
Les famílies que visitin CosmoCaixa podran gaudir de l’espectacle Loo, una proposta
d’arts escèniques inspirada en el nom d’un vent asiàtic càlid i sec. Pensada per a un
públic d’entre 2 i 5 anys, farà que els infants experimentin el teatre i les sensacions
d’una manera especial, mentre descobreixen com aquest fenomen atmosfèric pot
empènyer dunes del desert, devastar les selves o permetre la navegació.
Durant les vacances de Nadal, el museu també oferirà tallers per a totes les edats que
combinen el joc i els experiments amb l’aprenentatge de la ciència. Amb el taller Entre
llums i ombres, els més petits descobriran les propietats de la llum i la màgia fent
figures amb les obres. Un altre dels tallers que seran novetat és la proposta Dofins,
balenes i so, en què els infants descobriran el món dels mamífers marins del
mediterrani a través de jocs interactius. L’oferta també inclou l’activitat Explora:
Ultrasons, en què els participants experimentaran amb les propietats dels ultrasons.
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Els petits cinèfils i amants de l’astronomia també podran gaudir de tres programes del
Planetari pensats per a ells. El cel d’avui, viatge astronòmic en directe ofereix,
gràcies a la tecnologia digital del Planetari, una panoràmica de les estrelles i els
planetes que es podrien contemplar al cel nocturn de Barcelona si a la ciutat no hi
hagués contaminació lumínica. D’altra banda, amb la projecció Postals d’uns altres
mons, a partir de l’animació i el vídeo en 3D, es podrà recórrer el sistema solar i
descobrir-ne la bellesa gràcies a les imatges enviades durant anys per satèl·lits i
estacions especials. I, per acabar, amb la proposta Caçadors de planetes, la cúpula
sencera del Planetari servirà per projectar la història animada de la Celeste i la Moon,
un viatge per l’univers a la recerca de planetes i estrelles.
Visites guiades al Bosc Inundat, a l’exposició de Tesla i a l’edifici modernista
En paral·lel a les activitats i els tallers, CosmoCaixa també ofereix diverses visites
guiades per descobrir d’una manera didàctica l’emblemàtic Bosc Inundat, reproducció
de la selva amazònica, que acull el 50 % de la biodiversitat del planeta. També es
podrà visitar de manera guiada la nova exposició sobre l’inventor Nikola Tesla i
participar en el taller Guspires, ones i rajos. Altres espais que estaran a l’abast dels
visitants són el Planetari Bombolla, l’espai Creactivity i una visita guiada a l’edifici
modernista dissenyat per Josep Domènech Estapà que acull el museu.
El Museu de la Ciència recomana planificar amb temps les activitats, els tallers, els
espectacles i les visites guiades, i adquirir les entrades anticipadament a través del
web de CosmoCaixa per tal de respectar la capacitat dels espais.
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE NADAL 2021-2022
ESPECTACLES
LOO
→ 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener | Auditori de
CosmoCaixa
El Loo és un vent asiàtic càlid i sec que actua a
les tardes d’estiu. En aquest espectacle s’explica
la seva dura tasca d’empènyer les dunes del
desert i devastar les zones humides, selves i
oceans. Aquest vent deixa vaixells paralitzats
enmig d’un mar de sorra, fulminant per sempre
més la seva possibilitat de navegar. L’espectacle
és una producció de Ponten Pie i el festival El
Més Petit de tots, i constitueix un document
poètic i inèdit, sobre el com i el perquè el vent desertitza.
Activitat recomanada de 2 a 5 anys.

TALLERS
ENTRE LLUMS I OMBRES
→ Del 23 de desembre al 9 de gener | Espai Lambda de CosmoCaixa
A través de l’experimentació i del joc, els infants
descobriran que la llum viatja en línia recta i com
es comporta quan interfereix amb diferents
materials. S’enfrontaran a diferents reptes per
veure com es produeixen les ombres i deduir la
relació que hi ha entre la dimensió que tenen i la
posició que adopten respecte del punt de llum.
Finalment, desenvoluparan la creativitat fent
petites animacions amb les ombres de les mans
a partir d’una història il·lustrada per les mans d’un mag.
Activitat recomanada a partir de 4 anys.
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DOFINS, BALENES I SO
→ Del 23 de desembre al 9 de gener | Espai Delta de CosmoCaixa
Si vols saber on i quan podem trobar el
rorqual comú, el cap d’olla gris, el dofí
llistat..., com són, com s’alimenten i com es
comuniquen, participa en aquesta activitat. A
través de jocs interactius i experiències
sensorials, descobrirem el món dels
mamífers marins del Mediterrani i quina és la
relació que el humans tenim amb ells.
Activitat recomanada a partir de 7 anys.

MOSTRA
EXPLORA: ULTRASONS
→ Del 27 de desembre al 9 de gener | Espai Àgora de CosmoCaixa
L’observació de la natura sempre ha estat una font d’inspiració per a la humanitat. Els
ratpenats ens han ensenyat com poden arribar a ser d’útils els ultrasons per orientarse a les fosques, fenomen que hem traslladat al món de la indústria i a la navegació
marítima. I és que l’enfonsament del Titanic va generar la necessitat de detectar un
iceberg en la fosca nit i en plena boira.
Avui, a través de diferents fonts d’energia,
hem après a observar i tractar el cos humà.
En medicina, l’ecografia utilitza els ultrasons
per obtenir imatges en temps real de l’interior
del cos de manera innòcua, sense irradiar.
Això permet, per exemple, valorar el batec
cardíac o els moviments fetals. També,
enfocant cap a un punt els ultrasons d’alta
intensitat podem produir escalfor o una
destrucció mecànica dels teixits (cavitació), cosa que possibilita, entre altres coses,
tractar tumors sense haver de fer cap incisió ni punció al pacient. Aquesta activitat es
fa en col·laboració amb el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.
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PLANETARI
EL CEL D’AVUI. VIATGE ASTRONÒMIC EN DIRECTE
→ Del 23 de desembre al 9 de gener | Planetari
Un dels espectacles més bonics que ens
ofereix la natura és l’observació del cel
estrellat en una nit clara. Però a les ciutats
no en podem gaudir plenament a causa de la
contaminació lumínica. És per això que els
centres astronòmics més importants se
situen lluny de les zones més poblades.
Gràcies a la tecnologia del Planetari digital,
podem observar les estrelles i els planetes
que es podrien contemplar a la nit des de Barcelona si la llum no ens ho impedís.
Activitat recomanada a partir de 7 anys.
POSTALS D’UNS ALTRES MONS
→ Del 23 de desembre al 9 de gener | Planetari
Es tracta d’una nova projecció produïda per
la Fundació ”la Caixa” al Planetari. Postals
d’uns altres mons explora els paisatges dels
planetes amb els quals compartim el
sistema solar i també dels seus satèl·lits.
Elaborada per l’estudi d’animació i vídeo 3D
El Exilio a partir d’imatges enviades durant
dècades per les diferents sondes que han
solcat l’espai, la cinta permet descobrir la
bellesa del sistema solar, des dels volcans
gegants de Mart fins als llacs de metà de Tità o els guèisers de fang de Tritó.
Activitat recomanada a partir de 12 anys.
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CAÇADORS DE PLANETES
→ Del 23 de desembre al 9 de gener | Planetari
En aquest programa d’animació a cúpula
completa coneixerem la història de la Celeste,
una nena fascinada per l’astronomia. Una nit,
després de rebre la visita inesperada de la
Moon, una partícula de llum procedent d’un
estel molt llunyà, totes dues emprendran un
viatge per l’univers a la recerca de planetes més
enllà del sistema solar: els exoplanetes. N’hi
haurà cap de semblant a la Terra?
Activitat recomanada a partir de 6 anys.

VISITES GUIADES
Del 23 de desembre al 9 de gener
BOSC INUNDAT
Travessa la selva amazònica a CosmoCaixa.
El Bosc Inundat t’ofereix l’oportunitat de
submergir-te en aquest ecosistema, on habita
el 50 % de la biodiversitat del planeta. En
aquest tros de selva tropical de mil metres
quadrats, hi podràs descobrir algunes de les
espècies més representatives de l’Amazones:
caimans, formigues, boes, peixos, ocells
tropicals i plantes.
Activitat recomanada a partir de 6 anys.
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE NIKOLA TESLA
Nikola Tesla, genial i polifacètic científic, va ser
el precursor de la tecnologia moderna. Va
desenvolupar el corrent altern com a font
d’energia, el motor d’inducció i la transmissió
sense fil de l’energia. Així mateix, va ser pioner
en diverses branques de la ciència que encara
trigarien dècades a ser preses seriosament en
consideració, com ara la robòtica, les energies
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renovables, l’aviònica i les comunicacions interplanetàries.
Aquesta visita comentada està dirigida per un mediador/a que presenta els temes clau
de l’exposició i, a partir del diàleg amb els participants, els contextualitza i resol els
dubtes possibles que puguin sorgir entorn d’aquest tema tan apassionant. Qui va ser
realment Nikola Tesla? Fins a quin punt va canviar per sempre el món de la
tecnologia?
Activitat recomanada a partir de 12 anys.
GUSPIRES, ONES I RAJOS

VISITA TALLER A L’EXPOSICIÓ DE NIKOLA TESLA

En aquesta visita taller es recorrerà l’exposició sobre l’extraordinari científic i enginyer
Nikola Tesla i durem a terme alguns experiments per comprendre millor algunes de les
aportacions més importants d’aquest brillant enginyer. Pare del desenvolupament del
corrent altern com a font d’energia, del motor d’inducció i de la transmissió sense fil de
l’energia, també va ser pioner en branques de la ciència i de la tecnologia que encara
trigarien dècades a ser preses en consideració seriosament, com ara la robòtica, les
energies alternatives, l’aviònica o les comunicacions interplanetàries.
Tesla plantejava solucions enginyoses i aplicacions universals que van posar en
marxar nombrosos avenços científics i tecnològics per tot el món. Durant les últimes
dècades s’ha convertit en una icona popular. Paradigma de l’inventor genial sense cap
perspicàcia en els negocis, plagiat i injustament tractat per alguns dels seus
contemporanis, el temps li ha acabat donant la raó en molts aspectes. Tesla, dotat
d’una personalitat captivadora i amb una vida fascinant i atzarosa, ha esdevingut un
personatge envoltat d’una aurèola de llegenda.
Activitat recomanada a partir de 6 anys.
CONEIX COSMOCAIXA

MODERNISME I MODERNITAT

En aquesta visita es podran descobrir els
secrets que amaga l’edifici de l’antic Asil de
Santa Llúcia, avui reconvertit, després d’una
espectacular transformació, en el museu de la
ciència CosmoCaixa. L’evolució d’aquest edifici
explica moltes coses, tant de la història de
Barcelona com dels canvis que ha experimentat
l’arquitectura del segle XX.
A més, s’explicaran tots els detalls de l’antic asil dissenyat per Josep Domènech i
Estapà, un bell exemple de l’arquitectura modernista, i a partir de fotografies d’època es
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donarà a conèixer la història de l’edifici. Amb motiu del 40è aniversari del Museu de la
Ciència, en aquestes visites s’ampliarà, a més, el recorregut per la terrassa original, amb
vistes espectaculars de la ciutat, un espai al qual habitualment el públic no té accés.
Activitat recomanada a partir de 12 anys.

ESPAIS SINGULARS
Del 23 de desembre al 9 de gener
PLANETARI BOMBOLLA
El Planetari Bombolla és un espai perfecte per despertar la curiositat sobre l’univers.
Aquí, els infants de 5 a 8 anys podran gaudir d’un primer contacte amb el món de
l’astronomia sense necessitat de fer-ho de nit i amb l’ajuda d’un educador/a que els
guiarà en tot moment.
Sobre la cúpula hi podran veure el
firmament tal com el podem observar des de
la Terra, i a la sala, mitjançant una maqueta
del Sol, la Terra i la Lluna, i reproduccions a
escala dels planetes, entendran els
moviments bàsics de la Terra i de la Lluna, i
descobriran les característiques principals
dels diferents planetes del sistema solar
Activitat recomanada a partir de 5 anys.
CREACTIVITY
Creactivity és un espai equipat amb bancs i
taules de treball i proves perquè els nens i
nenes, a partir de 7 anys, puguin practicar
«l’art de pensar» amb les mans, mentre
dissenyen, creen i experimenten. A
Creactivity es pretén incentivar la creativitat i
la innovació, elements essencials tant per a
les disciplines cientificotecnològiques com
per a les artístiques, a través de reptes
centrats en la manipulació i el muntatge
d’objectes i materials.
Activitat recomanada a partir de 7 anys.
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PROGRAMACIÓ ESPECIAL DE NADAL
Del 23 de desembre al 9 de gener
CosmoCaixa
Carrer d’Isaac Newton, 6
08028 Barcelona
Tel.: 932 126 050
Horari de Cosmocaixa
De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h
Dies especials: 24 i 31 de desembre de 2020 i 5 de gener de 2021, de 10 a 18 h; 25 de
desembre, 1 i 6 de gener, tancat
Espectacles
Loo: 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i 2, 3 i 4 de gener, a les 17 h; 24 i 31 de desembre i 5
de gener, a les 12 h.
Tallers
Entre llums i ombres: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 12 h (català) i a les 16 h
(castellà).
Dofins, balenes i so: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 12 h (castellà) i a les 16 h (català).
Mostra
Ultrasons: Explora: Del 27 de desembre al 9 de gener
Planetari
El cel d’avui, viatge astronòmic en directe: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 12 h (català)
i a les 19 h (castellà).
Caçadors de planetes: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 11 h.
Postals d’uns altres mons: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 13, 16 i 18 h.
Visites guiades
Bosc Inundat: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 15 h (català) i a les 18 h (castellà).
Visita comentada a l’exposició de Nikola Tesla: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 12 h
(castellà) i a les 19 h (català).
Guspires, ones i rajos: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 11 h (castellà) i a les 15.30 h
(català).
Coneix CosmoCaixa: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 13 h (català).
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Espais singulars
Planetari Bombolla: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 10.30 h (castellà), a les 14 h
(català) i a les 18 h (català).
Creactivity: del 23 de desembre al 9 de gener, a les 11, 13 i 17 h (totes, en català i castellà).
Es recomana reservar les entrades amb antel·lació a www.cosmocaixa.org.

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa”
Oscar Gelis: 636 388 842 / ogelis@la-chincheta.com
Andrea Pelayo: 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/

