
 

 
L'antic Asil de Santa Llúcia, on s'hi instal·là el Museu de la Ciència. Actualment són oficines del CosmoCaixa 

 
 
 
 
 
El CosmoCaixa no és el primer museu de ciència de la Caixa a Catalunya, sinó el segon. El 
primer fou el Museu de la Ciència, inaugurat el 1981, i ocupava bona part de l'edifici on havia 
estat l'Asil de Santa Llúcia, de l'Obra Social de la Caixa. L'asil és una obra modernista de 1904 
dissenyada per Josep Domènech i Estapà, i era destinat a persones cegues. El 2004 es va 
inaugurar el CosmoCaixa, en un edifici de nova construcció dels arquitectes Esteve i Robert 
Terrades. La major part de les instal·lacions de l'antic museu van ser reinstal·lades al 
CosmoCaixa, després d'un període transitori en que mltes activitats es feien al Palau Macaya. 
 
Una de les sales del primer museu era la Sala de l'Espai, inaugurada el 1983, amb posterioritat 
a la inauguració del museu. La direcció em va encarregar, juntament amb els professors Jaume 
Soley i Jordi Masides, la redacció de material didàctic per a professors i alumnes de batxillerat 
sobre aquesta sala. Malauradament la seva utilitat fou escassa, perquè al cap de pocs mesos 
van decidir tancar la Sala de l'Espai. Aquí adjunto aquest material, molt poc difós. Malgrat que 
la sala ja no existeixi, bona part del text pot ser d'utilitat per a una introducció a l'astronomia. 
 
Podeu trobar una anècdota sobre el procés de redacció d'aquest text a l'entrada del blog 
""Osti, la Luna" i el nou Exploratorium", publicada al recull nº11 d'entrades del blog, 
denominat "Llocs diversos, gent diversa". Pot descarregar-se a https://cmans.wordpress.com 
publicat el 9-4-21 
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