
Anem al planetari!
La història d’Hèrcules i Galatea

Museu de Ciències Naturals de Granollers

Planetari familiar: La història d’Hèrcules i Galatea
A final d’estiu encara podem veure en el cel el valerós Hèrcules, que es va fer 
amic de la princesa Galatea i que la va ajudar a fugir d’un ferotge i horrible ge-
gant deformat. No gaire lluny de les constel·lacions que representen aquests 
personatges ens esperen els planetes Mart i Saturn.
Dissabte, 21 de setembre, a les 16.45 h, a les 17.30 h i a les 18.15 h
Diumenge, 22 de setembre, a les 11.05 h, a les 12.30 h i a les 13.15 h 

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

Planetari: Equinocci
El dia 23 comença la tardor. Tothom té una idea intuïtiva sobre aquest fet. A la 
natura es reconeix com un període de transició de la plenitud de la vida cap al 
recolliment. La causa és un fenomen astronòmic: el pas del Sol de l’hemisferi 
celeste nord a l’hemisferi celeste sud. A la gran majoria això no li diu gran 
cosa. Dins del planetari es pot visualitzar molt fàcilment. Traurem la claror del 
cel blau i seguirem el camí del Sol sobre les estrelles de fons, i veurem per què 
aquí comença la tardor... i a l’altra banda del món, la primavera.
Dissabte, 21 de setembre, a les 19 h
Sessió reservada a adults i a infants de més de 9 anys

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

Amb el suport de:

Sessions d’astronomia per a tots els públics durant el mes de setembre de 2019


