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15 DE GENER DE 1996

Fins al 19 de gener a la seu de la Casa Espanya

ROSA SALGUERO
El Museu de L’Hospitalet ha reprès
aquest mes de gener noves sessions de l’activitat Fora d’Órbita
amb un planetari mòbil i un telescopi que permeten l’estudi i la visió
dels astres. Els passis, cada dia
fins al 19 de gener, estan adreçats
principalment als centres d’ensenyament primari de la ciutat, tot
i que també poden participar grups
de persones que hagin concertat
previament l’hora de visita.
L’activitat Fora d’Órbita sota la
direcció de les pedagogues Mont-

AGENDA

Cine
Cine Club de L’Hospitalet
15 y 16 de enero. El apartamento.
VOSE. Dir: Billy Wilder. EE.UU.
1960. 22 y 23 de enero. Desayuno
con diamantes. VOSE. Dir: Blake
Edwards. EE.UU. 1964. 29 y 30 de
enero. La pantera rosa. Dir: Blake
Edwards. EEUU. 1994. Lunes, 22
h, teatro Joventut (Joventut, 4-10);
martes, 22.30 h, Sala 4 de Rambla
Cinemes.

Teatro
Del 18 al 28 de enero. El bisco, de
Marta Degracia, por la compañía La
Bohemia. Teatro Joventut. Martes,
miércoles y viernes, 21h; sábados,
18h y 22h; domingos, 19h.
20 de enero, 22h. II Roda de Teatre
aficionat de L’H. El fascinerós és al
replà. Margarida Xirgu. AC Collblanc-La Torrassa (M. de Déu dels
Desemparats, 87).
27 de enero, 17.30h. Rucs, teatro
infantil por el grupo La Pera Llimonera. AC. Bellvitge (rambla la
Marina, 232).

Exposiciones
Hasta el 21 de enero. Passejant
pel cinema a L’Hospitalet. Centre
Alexandre Cirici (riera de l’Escorxador, s/n). Org: Cine Club y Museu.
Hasta el 28 de enero. Antológica
de Amèlia Riera (S-2). Del 18 de
enero al 18 de febrero. L’escola
invisible, talleres de la QUAM
(1988-1994). Org: l’H. Associació
per a les Arts Contemporànies. Sala
Molí. Tecla Sala (av. J. Tarradellas,
44).
Hasta el 19 de enero. Fora d’Órbita, visión de los astros. Org: Museu de L’H. Casa Espanya (Joan
Pallarés, s/n).

Música
18 y 25 de enero, 23.30h. Pepelú
Guardiola, cante flamenco con violonchelo. Bar musical Kfé Olé (c.
Prat de la Riba, 232).

Conferencias
18 de enero, 19h. El centenari del
cinema i el cinema com a memòria
històrica. Moderador: Xavier Pérez,
crítico. Participantes: Miquel Porter,
catedrático de historia del cine, Jordi Balló, profesor UPF, Jaime camino, director de cine. Org: Cine Club
y Museu. Centre Alexandre Cirici
(riera de l’escorxador, s/n).

serrat Parellada i Anna Miralpeix,
es va dur a terme durant l’any passat amb èxit. Les escoles que hi
participen reben amb anterioritat
a la visita material didàctic per facilitar la preparació de les sessions
als mestres. A més, el públic en
general és obsequiat amb un planistel, un mapa d’estrelles.

Un planetari mòbil que
reprodueix els astres
Les sessions del planetari mòbil, amb capacitat per a unes vint
persones i una durada de 20 mi-

nuts, estan comentades per les
dues pedagogues, especialistes
en astronomia. L’aparell amb una
cúpula de tres metres de diàmetre
reprodueix la ubicació dels astres
tal i com es troben en el nostre sistema solar amb una gran fiabilitat
i permet identificar totes les constel·lacions.
Posteriorment, el públic pot observar a través d’un telescopi la lluna, els estels i fins i tot alguns planetes, en funció de les condicions
meteorològiques del dia. També és
prevista l’observació del sol en algunes de les sessions.

IMACNA

El Museu reprèn noves sessions de
Fora d’Órbita per a les escoles

La cúpula del planetari mòbil té tres metres de diàmetre
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