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La història d’Hèrcules i Galatea
A principis de tardor encara podem veure en el cel el valerós 
Hèrcules, que es va fer amic de la princesa Galatea i a qui va ajudar 
a fugir d’un ferotge i horrible gegant deformat. No gaire lluny de les 
constel·lacions que representen aquests personatges ens esperen 
els planetes Mart i Saturn.

Saturn, el Senyor dels Anells
Saturn es troba a la constel·lació de Sagitari i quan el Sol es pon 
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per l’oest, el planeta travessa el meridià. Sense saber-ho, mai no ens podríem 
imaginar que aquest punt moderadament brillant amaga una estructura me-
ravellosa: un anell. És tan difícil d’imaginar, que el mateix Galileu no va saber 
interpretar la imatge que veia a través del seu telescopi.
Dins del planetari mostrarem com localitzar-lo al cel per, tot seguit, visitar-lo 
de prop. Tot rememorant la nau Cassini-Huygens, aterrarem a la superfície 
del gran satèl·lit Tità. La seva atmosfera, més densa que la de la Terra i terri-
blement freda, va ser descoberta per Josep Comas Solà des de l’Observatori 
Fabra de Barcelona. Enmig de les boires veurem l’inquietat Senyor dels Anells.

Sessions familiars per a tots els públics: Dissabte 22 de setembre, a les 16.45 h i a les 17.30 h
Dissabte 29 de setembre, a les 16.45 h i a les 17.30 h 

Sessions per a públic adult: Dissabte 22 de setembre, a les 18.15 h i a les 19 h
Dissabte 29 de setembre, a les 18.15 h i a les 19 h

Amb el suport de:

Sessions d’astronomia per a tots els públics durant el mes de setembre de 2018


