
L’Escola d’Estiu, el Taller dels Invents, observacions astronòmiques, cursos i conferències en la
programació estiuenca del museu de la ciència CosmoCaixa

Un estiu amb el caliu de la ciència
Madrid 24 de juny de 2003.- CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa” a
Alcobendas (Madrid), ha programat una sèrie d’activitats que permeten que ens divertim aquest
estiu amb el caliu de la ciència. L’Escola d’Estiu, observacions astronòmiques, nous programes
del planetari, cursos, tallers i conferències conformen un menú cientificoestival ben suggeridor.

Mulla’t amb la ciència! i Canvia d’aires!
Si ets un bon científic però no tens un bon laboratori; si t’agrada investigar i experimentar però a casa no
sempre t’ho deixen fer, CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa” a Alcobendas,
t’ofereix aquest estiu (de l’1 a l’11 de juliol) l’oportunitat de participar en aquests dos cursos setmanals
que conviden a pensar, jugar, comprovar i compartir els teus descobriments en un ambient científic i
divertit. L’aigua i la vida, l’art de fabricar bombolles de sabó, els artefactes voladors i la propulsió a raig
són alguns dels temes al voltant dels quals se centraran els experiments i les investigacions.
- Tel. d’informació: 91 484 52 00 (places limitades)
- Dates i horari: de l’1 a l’11 de juliol; de 09.30 a 14 h
- Preu: 30 euros

El Taller dels Invents
Què passaria si quan obrim una porta empenyéssim un sac de sorra que caigués... sobre un balancí que,
alhora, tombés un ninot que, en caure, posés en marxa un motor que accionés una politja... que
arrossegués un cotxe que... ? El Taller dels Invents de CosmoCaixa t’ofereix aquest estiu la possibilitat de
convertir-te en constructor de rampes boges i de màquines amb efectes encadenats, uns invents que
fascinen, i d’aportar el teu granet de sorra al disseny de l’artefacte d’efectes en cadena més gran que
s’hagi vist mai, el funcionament del qual es posarà a prova el dia de la cloenda del curs.
- Tel. d’informació: 91 484 52 00 (places limitades)
- Dates i horari: de l’1 a l’11 de juliol; de 09.30 a 14 h
- Preu: 36 euros

Observacions astronòmiques i estrena de nous programes al planetari
Durant aquest estiu, Mart estarà més a prop que mai del nostre planeta, a 55,7 milions de quilòmetres, un
fet extraordinari que no es tornarà a produir fins d’aquí a 26.000 anys. Això explica el llançament



successiu de sondes i robots articulats per part de les agències espacials europea, japonesa i nord-
americana, que es proposen estudiar i conèixer millor l’anomenat Planeta Vermell per tal de contribuir a
determinar la possible existència de vida damunt la seva superfície. CosmoCaixa organitza, els dies 9 de
juliol i 6 i 28 d’agost una sèrie d’observacions astronòmiques a l’aire lliure (a partir de les 21.30 h, al
recinte del museu i amb entrada gratuïta), dirigides per astrònoms experts del Centre Astronòmic d’Àvila,
durant les quals els assistents podran contemplar a través d’uns potents telescopis la brillantor i la bellesa
de Mart, o l’espectacularitat dels seus volcans, i conèixer amb més profunditat les característiques del
planeta que tenim més a prop.

A la sèrie d’observacions cal afegir l’estrena d’un nou programa al planetari digital de CosmoCaixa, Les
llàgrimes de Mart, i l’organització de sessions explicatives sobre els fenòmens astronòmics de l’estiu,
tots els dies laborables a partir de les 18.30 h.
- Dates i horari de les observacions: 9 de juliol, 6 i 28 d’agost; 21.30 h
- Entrada gratuïta

La programació específica d’estiu a CosmoCaixa es completa amb el Taller dels Artistes (de l’1 a l’11 de
juliol), les sessions del taller sobre electricitat “Alta Tensió” i l’organització d’un curs d’Introducció a
l’Astronomia i l’Astrofísica (del 2 al 10 de juliol), coordinat per l’investigador del Laboratori d’Astrofísica
Espacial i Física Fonamental del CSIC, Benjamín Montseinos.

Oferta permanent i exposicions temporals
Durant aquest estiu, CosmoCaixa, que fa poc que ha estat escollit pel Fòrum Europeu de Museus com un
dels cinc millors museus d’inauguració recent a Europa, manté a més la seva oferta permanent, en què
destaquen els tallers “Clik dels nens” i “Toca, toca!”; la programació del planetari digital (Gènesi,
Supernova, Oceans Còsmics i Meteorits), l’exposició permanent Ciències del món i les mostres temporals
I després fou... la forma! i Antàrtida.

- I després fou... la forma! relaciona la naturalesa i la geometria i facilita la comprensió del món que ens
envolta. A la naturalesa destaquen, per la seva presència habitual, vuit formes geomètriques: el cercle;
l’onda; l’hexàgon; l’hèlix; l’espiral; l’angle; el fractal i la paràbola. Cadascuna respon a una funció bàsica
essencial que determina la supervivència dels éssers vius.

- Antàrtida. L’última frontera fa un recorregut apassionant per l’últim espai verge del planeta, que abraça
des de l’èpica conquesta del Pol Sud, al començament del segle XX, fins a les característiques
orogràfiques i atmosfèriques, l’estudi de la biodiversitat i les possibilitats d’investigació que amaga el
continent antàrtic, l’indret més inhòspit i fascinant del món.

Estiu 2003 a CosmoCaixa
Dates: del 25 de juny al 12 de setembre
Lloc: CosmoCaixa. Pintor Velázquez, s/n. 28100 Alcobendas. Madrid
Horari d’obertura del museu: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h
Preu de l’entrada general: adults: 3 euros; nens i estudiants: 1,5 euros; jubilats: 1 euro
Telèfon d’informació: 91 484 52 00



Si voleu ampliar la informació o sol·licitar entrevistes:
Jesús N. Arroyo. Departament de Premsa de la Fundació “la Caixa”. Tel.:  91 484 52 73 / 629 79 12 96
Correu electrònic: jnarroyo.fundacio@lacaixa.es


