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CosmoCaixa explora la importància
crucial del Sol per a la nostra existència
• L’exposició El Sol. Vivint amb la nostra estrella descobreix els
secrets del Sol i aprofundeix en la relació canviant de la humanitat
amb aquest astre. La tecnologia ha substituït algunes funcions
atorgades històricament al Sol (considerat com una deïtat per
antigues civilitzacions), com per exemple el seu ús per a la mesura
del temps. Tanmateix, entendre i aprofitar el seu indubtable poder
pot ser clau per al nostre futur.
• El museu de la ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona acull
des d’avui, i fins a l’octubre d’enguany, aquesta mostra produïda en
col·laboració amb el Science Museum of London, que es podrà
veure ara per primera vegada fora del Regne Unit.
• Més de 100 peces històriques i contemporànies de gran rellevància
científica, entre les quals hi ha antics instruments utilitzats per a
l’observació del Sol, un prototipus d’un reactor de fusió nuclear o
imatges d’observacions des del segle XVII fins als nostres dies,
conviuen en l’exposició amb experiències interactives i de realitat
augmentada.
• La mostra més gran dedicada mai al Sol conclou amb una
impactant instal·lació audiovisual immersiva de gran format, que
presenta imatges reals del Sol obtingudes per diferents missions
espacials.

El Sol. Vivint amb la nostra estrella. Dates: del 22 de març al 16 d’octubre de 2022.
Organització i producció: Fundació ”la Caixa”, en coproducció amb el Science
Museum of London. Comissariat: Harry Cliff. Lloc: CosmoCaixa (c. d’Isaac Newton,
26, Barcelona).
@FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT #ElSolCosmoCaixa
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Barcelona, 22 de març de 2022. La directora general adjunta de la Fundació
”la Caixa”, Elisa Durán; la subdirectora del Science Museum of London, Julia
Knights; el físic de partícules i comissari de l’exposició, Harry Cliff, i el director
de CosmoCaixa, Valentí Farràs, han presentat avui a CosmoCaixa El Sol.
Vivint amb la nostra estrella, la mostra més gran mai dedicada al Sol, que es
podrà veure per primera vegada fora del Regne Unit.
Mitjançant l’exhibició de més de cent instruments i objectes històrics i
contemporanis, aquesta exposició, coorganitzada per la Fundació ”la Caixa” i el
Science Museum of London, ens convida a descobrir els secrets del Sol des del
punt de vista físic, però també la influència que té en el nostre dia a dia. El Sol,
que ha fascinat la humanitat des dels inicis dels temps, determina directament i
indirectament tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. El simple fet que el
nostre planeta giri al seu voltant marca els nostres dies i les nostres nits, les
estacions i la durada de l’any.
El Sol és una constant en l’existència humana, però la relació que hi hem tingut
ha canviat molt amb el pas del temps. Al llarg de la història, hem passat de
venerar-lo en les primeres societats a estudiar-lo durant segles per entendre’n
els moviments aparents pel cel i poder organitzar així les nostres vides. Amb el
pas del temps, la tecnologia ha anat reemplaçant algunes de les primeres
funcions que li havíem atorgat, però aquest astre continua sent fonamental per
a la vida a la Terra.
Després d’idear formes d’ús de l’energia solar i aprendre a capturar-ne la llum
en forma de calor, l’hem arribat a transformar en electricitat i, fins i tot, estem
intentant recrear la font del seu poder, la fusió nuclear. Ara, en un context
d’emergència climàtica i mentre cauen les reserves de combustibles fòssils,
que són un recurs finit, entendre el Sol i saber aprofitar tot el potencial que té
pot ser crucial per al nostre futur.
Aquests vincles variables de la humanitat amb el Sol són presents en els quatre
àmbits de l’exposició: la mesura del pas del temps gràcies als moviments
aparents del Sol, l’aprofitament de la seva energia, la relació entre el Sol i la
nostra salut, i l’estudi del Sol des del punt de vista astrofísic. Després de fernos descobrir els nostres llaços amb l’astre rei, l’exhibició culmina amb una
brillant experiència immersiva que permetrà contemplar la magnificència del Sol
en la seva màxima esplendor.
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En consonància amb la naturalesa participativa de CosmoCaixa, la mostra
s’enriqueix amb nombroses experiències interactives adaptades a diferents
franges d’edat i amb mòduls electromecànics que ajudaran els visitants a
entendre l’amor mil·lenari per la nostra estrella, a més del seu enorme poder.

Per a l’exhibició a Barcelona, la Fundació ”la Caixa” ha produït expressament
diversos mòduls, com per exemple una maqueta interactiva de Stonehenge o
una instal·lació de realitat augmentada que mostra processos originats a
l’interior del Sol. A més, ha reservat un espai dedicat a les observacions
astronòmiques dutes a terme des de Catalunya, tant d’àmbit professional com
amateur.
A l’entorn de la mostra, s’ha preparat també un ampli ventall d’activitats
complementàries que ens ajudaran a aprofundir en el coneixement del Sol des
de diversos camps d’estudi. Entre aquestes, destaquen un taller d’il·lustració
científica sobre aquest astre, un curs d’iniciació a l’astronomia i un cicle de
conferències. Així mateix, el 18 de juny CosmoCaixa acollirà una celebració
anticipada del solstici d’estiu amb observacions astronòmiques, monòlegs i un
concert, i el 20 de maig una nova Nit NEO dedicada a l’astronomia.
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ
1. Els dies i els anys: la mesura del temps
Després d’entrar per una acolorida portalada i observar un conjunt d’impactants
imatges retroil·luminades del Sol en diferents longituds d’ona obtingudes pel
satèl·lit Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA, s’obre pas el primer
àmbit de l’exposició, dedicat a la manera en què hem utilitzat el moviment del
Sol per definir i mesurar el temps.
La sortida o la posta de la nostra estrella dictava les hores d’activitat humana
abans de la invenció de la llum i la calor artificial. La posició del Sol indicava
l’hora del dia, els navegants viatjaven segons la seva posició al cel, i les
estacions i els calendaris es van definir a partir de la reducció i la prolongació
de les hores de llum.
En nombroses cultures antigues, el Sol era un fenomen misteriós i
sobrenatural, adorat com una deïtat que proporcionava llum, calor i vida. Moltes
vacances i molts festivals que se celebren arreu del món avui en dia enfonsen
les arrels en el culte solar, i les bases de l’astronomia moderna es troben en les
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primeres observacions precises dels cossos celestes, que van pretendre de
predir la sort de governants i regnes a través dels moviments del Sol, la Lluna i
els planetes.

Aquesta secció, que mostra com les persones han intentat trobar un sentit al
moviment del Sol al cel, inclou 25 peces històriques, entre les quals hi ha una
esfera armil·lar del segle XVI que ajudava a determinar la posició dels cossos
celestes; un astrolabi islàmic del 1650, utilitzat per calcular l’horari d’oració i
localitzar la direcció de la Meca, o exemplars de rellotges de sol, un dels quals
del 1400, de pèndul o mecànics.
A més, els visitants podran gaudir d’interactius electromecànics, com el que
permet descobrir com funcionen els rellotges de sol, i també de dues
experiències interactives. La primera, de gran format, simula el moviment del
Sol al cel al llarg de l’any vist des de diferents punts de la Terra. La segona
mostra les alineacions dels megàlits principals del monument de Stonehenge
amb les posicions de sortida i de posta del Sol durant els equinoccis i els
solsticis.
En aquest punt s’exhibeix també un exemple de solarigrafia amb autoria de
Jordi Bofill Cunillera, expert en fotografia estenopeica (sense òptica, obtinguda
mitjançant la tècnica de càmera obscura). Bofill Cunillera va captar la trajectòria
del Sol a Barcelona des del solstici d’hivern del 2019 fins a l’equinocci de
primavera del 2020. Ara, amb motiu de l’exposició, CosmoCaixa ha instal·lat en
diversos punts del museu unes latacams (càmeres obscures en llaunes de
refresc) que permetran fer solarigrafies del cel de la ciutat durant els mesos
vinents.
2. El Sol i la salut
El Sol té un efecte molt profund sobre el nostre cos i la nostra salut, que va molt
més enllà de proveir-nos de llum i calor i controlar els nostres cicles circadiaris.
Durant segles, s’ha associat el Sol a bona salut i benestar, però des de
principis del segle XX hem començat a comprendre els riscos que deriven de la
sobreexposició a la radiació solar dels nostres cossos, i hem pres consciència
de la necessitat de protegir-nos d’amenaces com els problemes dermatològics,
el càncer, la insolació o les lesions oculars.
Mitjançant 35 objectes històrics, aquesta sessió explora com es van utilitzar les
propietats bactericides de la llum solar per tractar malalties com la tuberculosi o
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el raquitisme en clíniques i sanatoris, i com l’exposició al sol va canviar la salut i
la bellesa estàndards al segle XX.
Entre aquestes peces, destaca un llit per tractar insolacions en les persones
durant el hajj, el pelegrinatge a la Meca, i un aparell per prendre banys de sol
inventat el 1891 pel metge nord-americà i magnat dels cereals John Harvey
Kellogg. A més, una experiència interactiva permet als visitants provar-se
digitalment diferents models històrics de les ulleres de sol que s’hi exposen.
3. L’energia del Sol
Mitjançant 35 objectes que van des d’un antic mirall ustori del 1700 fins a
algunes de les últimes tecnologies, com les cèl·lules solars de silici o el
desenvolupament de nous materials fotovoltaics com la perovskita, aquesta
secció explora les diverses i enginyoses formes en què hem intentat capturar i
aprofitar la llum i la calor del Sol, així com l’impacte que aquests intents d’ús
d’aquesta energia il·limitada han tingut en el nostre món.

La secció repassa invents com els motors, els col·lectors o les plaques solars,
desenvolupades al principi per alimentar els satèl·lits enviats a l’espai. Després
de demostrar que podien funcionar a l’espai exterior, se’n va anar explorant l’ús
per a petits dispositius, i la preocupació mediambiental i l’escassetat de
combustibles fòssils n’han continuat impulsant el desenvolupament.
D’aquesta tecnologia, podem trobar diverses curiositats, com una de les 31
plaques solars originals del terrat de la Casa Blanca instal·lades durant la
presidència de Jimmy Carter (1979), ferm defensor del desenvolupament de
l’energia solar, que va voler donar exemple a la societat americana i va utilitzar
plaques solars per disposar d’aigua calenta en algunes dependències de la
mansió presidencial.
Convençuda que aconseguir aprofitar tota la potència del Sol posaria fi als
nostres problemes energètics, la humanitat continua intentant comprendre-la, i
ha arribat a pretendre imitar l’origen del seu poder, la fusió nuclear, que
generaria una font gairebé inesgotable d’energia neta. L’interès per aquest
procés es va iniciar amb el disseny dels primers reactors a la dècada dels
cinquanta. És el cas, per exemple, del prototipus d’un dels primers reactors de
fusió, el ZETA (Zero Energy Thermonuclear Assembly), construït el 1958, que
s’exposa a CosmoCaixa.
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Fins avui, s’han fet intents que han mantingut la reacció de fusió de nuclis
d’hidrogen en heli durant períodes curts de temps. A principis d’aquest any, la
Xina anunciava que havia aconseguit mantenir la reacció de fusió durant 17
minuts, i altres països del món tenen projectes en aquesta mateixa línia, entre
els quals destaca ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),
instal·lat a França i en col·laboració amb nombrosos països de la Unió Europea
i de la resta del món, sota els auspicis de l’Agència Internacional de l’energia
Atòmica.
Tanmateix, som encara ben lluny de poder comercialitzar una solució en
aquesta línia a causa de problemes de rendiment (es gasta més energia per
posar en marxa la reacció que no pas la que se n’obté) i temperatura (per
iniciar el procés s’han d’assolir temperatures molt elevades).
4. L’observació del Sol

Per comprendre alguns fenòmens que es produeixen a l’interior del Sol,
l’exposició a Barcelona inclou una instal·lació de realitat augmentada de gran
format, produïda per la Fundació ”la Caixa”, que mostra diferents processos
poc coneguts pel gran públic, com ara les reaccions de fusió nuclear, el camí
dels fotons o les característiques del camp magnètic solar. Aquest mòdul
permet també reflexionar sobre l’evolució futura de l’astre fins a la seva fi com a
estrella, d’aquí a uns cinc mil milions d’anys.
I és que un dels objectius de l’exposició és descobrir les característiques del
Sol com a estrella i explicar com el seu estudi ens ha permès comprendre la
naturalesa d’altres estrelles, l’estructura de l’univers i quin és el lloc que
nosaltres hi ocupem. En aquest últim àmbit, s’observa com el Sol ha estat
sempre un font irresistible d’atracció i, tot i així, durant la major part de la
història el seu centelleig enlluernador ha amagat molts secrets.
La invenció del telescopi a principis del segle XVII ho va canviar tot. De sobte,
els astrònoms van començar a veure taques a la superfície solar, cosa que va
desencadenar apassionats debats sobre la naturalesa del Sol i va constituir el
tret de sortida de quatre segles d’observacions solars amb tota mena
d’instruments, alguns dels quals s’exposen en aquesta mostra, com el
fotoheliògraf de Kew, el primer aparell dissenyat expressament per fer
instantànies del Sol; l’espectroheliògraf, utilitzat per fotografiar la corona solar
per primera vegada, o l’espectroscopi de set prismes de Norman Lockyer,
mitjançant el qual es va descobrir l’heli en l’atmosfera solar.
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Aquest àmbit recull una col·lecció d’observacions solars des del segle XVII fins a
l’actualitat que ens permeten admirar la bellesa de les taques o de les
protuberàncies solars, però també fenòmens com els eclipsis de sol. Entre
aquestes imatges, s’inclouen les que va obtenir el desembre del 2019 el
telescopi Inouye, a Hawaii, que mostren l’aparença d’una petita regió de la
fotosfera solar amb la resolució més alta que s’han obtingut mai des de la
Terra.
En aquest context, la secció consta d’un espai dedicat a les observacions dutes
a terme a Catalunya, tant en l’àmbit professional com en l’amateur, per al qual
s’ha disposat de la col·laboració de l’Agrupació Astronòmica de Barcelona
(Aster), l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i l’Observatori de l’Ebre, referent
internacional en els estudis solars, geofísics i meteorològics, ja que custodia
sèries d’observacions que es remunten a més de cent anys. Destaca aquí una
esfera de vidre que representa el Sol i que mostra les taques solars presents
en la fotosfera el juliol del 1928, objecte exhibit a l’Exposició Internacional de
Barcelona del 1929.
La font d’energia utilitzada per gairebé totes les formes de vida de la Terra té
també una enorme capacitat de destrucció, com demostra l’apartat dedicat a
les tempestes solars. El 1859, una tempesta solar colossal, coneguda com a
succés o esdeveniment Carrington, va cobrir la Terra amb unes aurores
impressionants, va fer saltar espurnes i va inutilitzar els telègrafs, cosa que va
revelar l’enorme poder del Sol per interrompre la tecnologia en la qual tots
confiaven.
Avui en dia, els científics vigilen permanentment el Sol i encara estan intentant
d’entendre la nostra estrella més propera, amb l’esperança de poder-nos
anticipar als efectes potencialment catastròfics del clima espacial i a les seves
conseqüències sobre la tecnologia actual. A mesura que la NASA o l’ESA
llancen les missions solars més ambicioses de la història, explorem el que
encara no entenem sobre la estrella que tenim més a la vora.
5. Instal·lació immersiva
Des de temps immemorials, ens hem rendit davant l’encant del Sol. En la
instal·lació immersiva final que tanca l’exposició, els visitants faran més estrets
els seus vincles amb l’astre rei. Es tracta d’una espectacular trobada personal i
inspiradora en la qual podran gaudir d’unes vistes privilegiades de la nostra
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estrella gràcies a imatges reals del Sol obtingudes per diferents missions
espacials. Un time lapse que revela el dinamisme, el poder, la majestuositat i la
bellesa del Sol.

ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ
NEO: Astronomia
Divendres 20 de maig de 2022, a partir de les 19 h
La Nit NEO del 20 de maig es dedicarà a l’astronomia, ciència que estudia els
cossos celestes de l’univers. Durant aquesta nit, els visitants podran gaudir
d’un projecte de música en directe combinat amb una projecció al Planetari, un
concert audiovisual a l’Auditori i una instal·lació immersiva que fa servir dades
sobre el Sol.
Curs d’iniciació a l’astronomia: Finestres a l’univers
CosmoCaixa ofereix aquest curs, coordinat per Benjamín Montesinos Comino,
del Centre d’Astrobiologia de Madrid (CAB, CSIC-INTA), que proporciona els
fonaments d’aquesta apassionant branca de la física.
L’astronomia: el nostre lloc en el cosmos
Dimarts 26 d’abril de 2022, a les 19 h
En aquesta primera sessió, Benjamín Montesinos explicarà els conceptes
bàsics que donaran pas a les sessions següents, i Kike Herrero Casas, de
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, oferirà la ponència Fotografiant
l’univers, en què parlarà de les particularitats de la fotografia astronòmica i de
les diferents tècniques que es poden utilitzar per captar objectes celestes.
Estrelles: naixement, vida i mort
Dimarts 3 de maig de 2022, a les 19 h
En aquesta xerrada, Eva Gloria Villaver Sobrino, del Centre d’Astrobiologia de
Madrid, explicarà què és una estrella, quin combustible fa servir i com produeix
energia, com neix, evoluciona i mor. En conclusió, ens parlarà del fascinant
cicle des del seu naixement, en grans núvols de gas i pols, fins a les seves
etapes finals.
La Via Làctia i el zoo extragalàctic
Dimarts 10 de maig de 2022, a les 19 h
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Marina Rodríguez Baras, de l’Observatori Astronòmic Nacional, donarà a
conèixer tots els detalls sobre la llar del nostre Sol, la Via Làctia. A més,
explicarà què són les galàxies, com es van descobrir i quin paper tenen en
l’estructura de l’univers.

La nostra casa, el sistema solar
Dimarts 17 de maig de 2022, a les 19 h
Agustín Sánchez-Lavega, del Grup de Ciències Planetàries de la Universitat del
País Basc, parlarà dels fascinants objectes que acompanyen el Sol i de la seva
diversitat.
Origen i evolució de l’univers
Dimarts 24 de maig de 2022, a les 19 h
Mar Mezcua Pallerola, de l’Institut de Ciències de l’Espai de Barcelona, ens
transportarà fins a 13.800 milions d’any enrere per parlar-nos de l’origen de
l’univers. En aquesta xerrada, els participants faran un viatge pel temps i
podran veure quina ha estat l’evolució de l’univers des dels seus primers
moments fins als nostres dies.
Observació astronòmica
Divendres 10 de juny de 2022, a les 22.30 h
Els experts de l’Agrupació Astronòmica de Barcelona (Aster) ens ajudaran a
descobrir, amb l’ajuda de prismàtics i telescopis, com s’utilitza un planisferi, a
observar els diferents tipus d’astres i a reconèixer tant els objectes celestes
més propers com els del cel profund (cúmuls, nebuloses…).
Celebració del solstici d’estiu
Dissabte 18 de juny de 2022
En aquesta activitat, duta a terme en col·laboració amb l’Agrupació
Astronòmica de Barcelona (Aster) i Big Van Ciencia, celebrarem l’arribada de
l’estiu a l’hemisferi nord (21 de juny) amb una observació mitjançant telescopis
especials per examinar el Sol, monòlegs científics i un espectacle musical amb
cançons inspirades en el Sol.
Cicle de conferències: La ciència del Sol
Quatre conferències ens ajudaran a conèixer els secrets del Sol des de
diferents perspectives: el paper que té a l’univers i les seves característiques
com a estrella; l’aprofitament energètic i la solució a grans reptes actuals; la
importància de la fotosíntesi, i els efectes del sol, amb els riscos i els beneficis
per a la nostra salut. El cicle estarà moderat per Francesca Ribas Prats,
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doctora en Ciències, investigadora i professora a l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (Universitat Politècnica de
Catalunya).

• L’astre rei
Dijous 22 de setembre de 2022, a les 19 h
A càrrec de Jordi Gutiérrez, doctor en Física per la Universitat de
Barcelona, astrofísic especialista en evolució estel·lar i professor de
l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(Universitat Politècnica de Catalunya)
• El Sol: font d’energia
Dijous 29 de setembre de 2022, a les 19 h
A càrrec d’Esther López, doctora en Física Aplicada per la Universitat
Politècnica de Madrid (UPM) i llicenciada en Física per la Universitat
Complutense de Madrid, professora i investigadora de l’Institut d’Energia
Solar de la UPM
• El poder de la fotosíntesi
Dijous 6 d’octubre de 2022, a les 19 h
A càrrec de Roberta Croce, doctora en Biologia Vegetal per la
Universitat de Milà i llicenciada en Química per la Universitat de Pàdua,
catedràtica i cap del Grup de Recerca de Biofísica de la Fotosíntesi i
Energia de la Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda), membre del
comitè editorial de la revista Science
• Els beneficis del Sol
Dijous 13 d’octubre de 2022, a les 19 h
A càrrec de Richard Weller, doctor en Medicina especialitzat en
Dermatologia per la Universitat d’Edimburg i llicenciat en Medicina per la
Universitat de Londres, professor i investigador al Centre for
Inflammation Research (Universitat d’Edimburg)

Taller d’il·lustració científica
Divendres 1 i 29 d’abril, a les 17.30 h, públic adult
Dissabtes 2 i 30 d’abril, a les 10.30 h, públic familiar
CosmoCaixa acull tallers d’il·lustració científica que permeten conèixer millor
els espais del museu i el seu contingut a través d’una visita guiada, seguida
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d’una sessió d’observació i dibuix amb diferents tècniques, sota el guiatge d’un
professional de la il·lustració científica. En aquest cas, als tallers programats
amb motiu d’El Sol. Vivint amb la nostra estrella, els participants podran visitar
l’exposició per familiaritzar-se amb l’estrella central del nostre sistema solar i
saber quina és la importància que té en les nostres vides. Amb l’il·lustrador
Mikel Rodríguez Hidalgo, coneixeran els diferents capes del Sol i aprendran a
recrear-les jugant amb volums i ombres, utilitzant grafit i llapis de colors.

Fira del Sol: connecta’t al Sol
Al llarg dels mesos en què es podrà veure l’exposició, a CosmoCaixa
s’organitzaran fires solars en les quals, per mitjà d’experiències participatives,
els visitants podran comprendre diverses característiques i aplicacions del Sol,
com ara la radiació ultraviolada, l’energia solar fotovoltaica i la tèrmica, o la
cuina solar.
Taller de solarigrafies: Pintar amb el Sol
Aquest taller, a càrrec de Jordi Bofill Cunillera, especialista en fotografia
estenopeica, permetrà als assistents construir la seva pròpia latacam per fer
solarigrafies, fotografies directes de llarga exposició que recullen el traçat del
Sol al llarg dels dies.
Taller de rellotges solars: Mesurar amb el Sol
Aquesta activitat, dirigida al públic familiar, té com a objectiu comprendre el
moviment aparent del Sol i com es pot fer servir per mesurar el temps. Els
assistents hi podran construir els seus propis rellotges de sol.
Visita comentada: Caçadors d’energia solar
Es tracta d’una visita participativa a l’entorn dels gira-sols solars i altres mòduls
ja existents al museu relacionats amb l’energia fotovoltaica.
Visita comentada a l’exposició
Com en totes les exposicions temporals que programa CosmoCaixa, hi ha
visites comentades per al públic a partir de 12 anys, com també visites guiades
en família, recomanades per a infants a partir de 5 anys. A més, es programen
també visites escolars per a alumnes des de 5è de primària fins a batxillerat i
FP de grau mitjà. En totes s’hi ofereix la mediació d’un educador o educadora
que, a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de
l’exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que
puguin sorgir.

Dossier de premsa

Tapa o menú temàtic al restaurant de CosmoCaixa
Com altres vegades, s’ofereix l’opció de fer una visita comentada a l’exposició
que conclou amb una tapa de degustació (divendres, visita comentada a les 18
h i tapa a les 19 h) o un menú temàtic inspirat en l’exposició (dissabtes, visita
comentada a les 13 h i dinar a les 14.15 h).

El Sol. Vivint amb la nostra estrella
CosmoCaixa

C. d’Isaac Newton, 26 (Barcelona)
Horari
De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h
https://cosmocaixa.org/ca/
https://fundacionlacaixa.org/ca/
Entrada general: 6 euros (inclou l’entrada al museu i a les exposicions)
Entrada gratuïta per a clients de CaixaBank i menors de 16 anys

Departament de Premsa de la Fundació ”la Caixa”
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/
@CosmoCaixaCAT #CosmoCaixa_CAT #ElSolCosmoCaixa

