
Teatre, tallers, contacontes, cinema i sessions d’astronomia són algunes de les
propostes de CosmoCaixa per omplir de ciència les festes nadalenques

El Nadal més científic
Madrid, desembre de 2003.- Un taller de construcció de joguines tecnològiques,
contacontes que fan un repàs de la història de la vida sobre la Terra, sessions
explicatives sobre els fenòmens astronòmics d’hivern, la representació teatral El
comptador d’estrelles i un cicle de cinema científic són algunes de les propostes
amb les quals CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació "la Caixa" a
Madrid, fa un brindis per omplir de ciència les pròximes festes de Nadal.

Teatre: El comptador d’estrelles
L’Óssa Major es compon de set estrelles: una, dues, tres, quatre, cinc, sis i set. Tanmateix,
les nits de Lluna Nova, quan els vents del sud s’encalmen, la quietud s’apodera de les
ombres i desapareixen els reflexos, alguns homes són capaços de veure una nova estrella,
la número vuit. Alcor, un nen apassionat per l’astronomia, observa a través del seu petit
telescopi com, amb un raig de llum, la seva estrella preferida desapareix. La por que també
desaparegui el Sol, l’estrella més propera a la Terra, el du a emprendre un viatge que anirà
revelant les grans incògnites de l’univers.

Taller familiar: Per Nadal, construïm joguines tecnològiques
Pensa, dissenya, experimenta, comprova, juga. Passa-t’ho bé amb amics i familiars
construint joguines tecnològiques i artefactes científics que funcionin de veritat en un taller
per a les persones enginyoses que vulguin comprendre i aplicar els principis que regeixen
el món que ens envolta. Motors, politges, molles, rampes i interruptors són alguns dels
elements que, combinats científicament, poden crear joguines sorprenents.

Contacontes: El Quixot i Sancho Panza
Dos simpàtics personatges, el Quixot i Sancho Panza, ens submergeixen en el fascinant
"conte" de l’evolució dels éssers vius i de la seva lluita per la supervivència. Menjar i no ser
menjat, la regla bàsica que garanteix la subsistència, ha fet que plantes i animals
desenvolupin les tècniques més diverses de protecció, camuflatge i defensa. Els escuts,
les banyes, les pues i les closques, per exemple, són alguns dels mecanismes que
l’armadillo, el rinoceront, l’eriçó i les tortugues, respectivament, han anat desenvolupant per
tenir una existència més tranquil·la davant d’altres depredadors.
Els protagonistes de l’obra literària més important escrita en llengua castellana, el Quixot i
Sancho Panza, ens aproximen a la història de la vida, un dels contes més bonics que hi ha
i el final del qual escrivim cada dia.

Cinema científic: Nómadas del viento, Calabuch i D.A.R.Y.L.
Un científic nuclear, cansat que les seves investigacions es posin al servei d’interessos
militars, es refugia en l’anonimat de Calabuch, un poble de la costa mediterrània.
Desconeixedors de la seva procedència, però no de la seva saviesa, li proposen que doni
classes a l’escola local. Quan arriben les festes locals, la rivalitat amb el poble veí, el du a
crear un enginyós artefacte per llençar focs artificials, motiu pel qual apareixerà fins i tot a
la televisió.



CosmoCaixa ofereix aquest Nadal un cicle de cinema (entrada gratuïta) que projectarà tres
pel·lícules en les quals el cinema i la ciència s’uneixen amb una doble finalitat: entretenir i
divulgar.

Programa:
      24 de desembre, 12 h: Nómadas del viento. Director: Jacques Perrin, França 2001
      31 de desembre, 12 h: Calabuch. Director: Luis García Berlanga, Espanya 1956
      7 de gener, 12 h: D.A.R.Y.L.: Director.: Simon Wincer: Regne Unit / EUA 1985

Planetari digital. Sessions familiars: Fenòmens astronòmics d’hivern
Per què fa mes fred a l’hivern que a l’estiu? Qui és el senyor dels anells? Què podia haver
estat l’estrella de Betlem? Quins planetes estan més a prop de la Terra a l’hivern i per què?
Aquestes preguntes i moltes altres es respondran al planetari, on es podran contemplar en
temps real les característiques del cel de cada dia hivernal, tot identificant, entre d’altres
fenòmens, constel·lacions, planetes, nebuloses i cúmuls.

Oferta permanent
A més de la programació específica de Nadal, CosmoCaixa manté la seva oferta
permanent, en la qual destaquen els tallers: Clik dels nens, Planetari bombolla i Toca, toca;
la programació del planetari digital (Gènesi, Les llàgrimes de Mart i Meteorits), l’exposició
permanent Ciències del món i les mostres temporals I després fou... la forma!, Escuts i
llances i Antàrtida.

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

- Menjar i no ser menjat és la regla bàsica que garanteix la supervivència. Amb la finalitat
d’aconseguir aquest objectiu, els éssers vius han desenvolupat, al llarg de la història, les
estratègies més variades de protecció, camuflatge i defensa. Escuts i llances fa un
recorregut per cadascuna d’aquestes estratègies. Els escuts, les pues, les banyes i les
closques en són alguns exemples.

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

Programació d’activitats de Nadal a CosmoCaixa
Dates: 20 de desembre - 7 de gener. Dilluns no festius, Nadal, Cap d’Any i Reis, tancat
Lloc: CosmoCaixa. Pintor Velázquez, s/n. 28100 Alcobendas. Madrid
Entrada general: 1 - 3 euros
Preu de cada sessió: 1,5 euros
Telèfon d’informació i horaris: 91 484 52 00

Si voleu ampliar aquesta informació o sol·licitar entrevistes, us podeu adreçar a:
Jesús N. Arroyo. Dept. Premsa de la Fundació “la Caixa”
Telèfon: 91 484 52 73 / 629 79 12 96


