
Anem al planetari!
El màgic cel d’hivern. El cel, un viatge a través del temps

Museu de Ciències Naturals de Granollers

El màgic cel d’hivern (Sessions familiars)
Les llargues nits d’hivern són també les més vistoses. El cel s’engalana 
amb les estrelles més brillants presidides per Sírius, el gos del caçador 
Orió. En el cinturó d’aquest mític personatge s’amaguen ni més ni menys 
que els tres Reis d’Orient. Però Orió i el Toro són els protagonistes d’una 
terrible baralla. Voleu saber per què? Us ho expliquem al planetari.
El cel, un viatge a través del temps (Sessió per a públic adult)
Els puntets tremolosos que veiem en el cel són enormes esferes de gas 
incandescent situades a distàncies que la llum triga anys i anys a recórrer. 
Però no només podem viatjar en el temps mirant les estrelles. El cel del 
passat i del futur també canvia a causa del moviment de la precessió dels 
equinoccis i el de les mateixes estrelles. Voleu conèixer el cel del Neolític? 
I el del Paleolític mitjà? O el que hi haurà d’aquí a 39.000 anys?

Observació de la Lluna amb telescopi:
Dissabte 1 de febrer de 18.30 a les 20 h a la plaça de l’Església de 
Granollers

Sessions familiars per a tots els públics:
Dissabte 1 de febrer, a les 16.45 h, a les 17.30 h i a les 18.15 h
Dissabte 8  de febrer, a les 16.45 h, a les 17.30 h i a les 18.15 h

Sessions per a públic adult:
Dissabte 1 de febrer, a les 19 h
Dissabte 8 de febrer, a les 19 h

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

PLACES LIMITADES. PODEU FER LA VOSTRA RESERVA PRÈVIAMENT AMB 15 DIES D’ANTELACIÓ!
reserves@museugranollersciencies.org
PER FER-LA EFECTIVA, CAL QUE ARRIBEU DEU MINUTS ABANS DE L’INICI DE LA PROJECCIÓ.
NO ÉS 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

Amb el suport de:

Sessions d’astronomia per a tots els públics durant el mes de febrer de 2020


