
Anem al planetari!
Històries d’Ósses

Venus: la deessa de l’amor
Museu de Ciències Naturals de Granollers

Històries d’Ósses, sessió familiar
Les ósses són les protagonistes del cel de la primavera. Però 
les persegueix el pastor dels bous. A més, un Lleó s’ho mira 
des del mig del cel. Mentre, el planeta Venus es fa l’astre 
dominant del cel del vespre. Més tard surten Júpiter, Saturn i 
Mart. En el planetari us explicarem les històries amagades des 
de fa molts i molts anys entre les estrelles i els planetes que 
es veuen aquestes nits.

PLACES LIMITADES
PODEU FER LA VOSTRA RESERVA PRÈVIAMENT AMB UNA SETMANA D’ANTELACIÓ!
PER FER-LA EFECTIVA, CAL QUE ARRIBEU DEU MINUTS ABANS DE L’INICI DE LA PROJECCIÓ.
NO ES PERMESA L’ENTRADA UN COP INICIADA LA SESSIÓ
Museu de Ciències Naturals de Granollers. C. Palaudàries, 102. Tel. 93 870 96 51. www.museugranollersciencies.org

Venus: la deessa de l’amor
Venus és l’astre protagonista dels vespres i ho serà fins al mes de setembre. De 
fet és el tercer astre més brillant després del Sol i de la Lluna. Per això des de 
molt antic se’l va identificar amb la deessa de l’amor i la bellesa. El seu rostre, 
però, amaga una realitat infernal. La seva superfície volcànica està sotmesa a 
490 graus de temperatura i a una pressió com la que hi ha en el nostre planeta a 
mil metres sota el nivell del mar. Per si encara fos poc, els seus núvols són d’àcid 
sulfúric. Gràcies al planetari ens podrem apropar sense perill a la terrible Venus

Per a tots els públics: Dissabtes 14 i 21 d’abril: sessions de tarda a les 16.45 i a les 17.30 h 
Per a públic adult: Dissabtes 14 i 21 d’abril: sessions de tarda a les 18.15 i a les 19 h

Entrada infants menors de 12 anys: 1 € · Adults: 3 €

Amb el suport de:

Sessions d’astronomia per a tots els públics durant el mes d’abril de 2018


