VINE A DESCOBRIR-LO!

El Museu del Clima i la Ciència de Lleida és un
equipament dedicat a la difusió científica i on
també tindran un gran pes activitats culturals,
socials i educatives de tot tipus.
El recinte uneix el projecte museogràfic obra
del doctor Jorge Wagensberg i el projecte
arquitectònic de Toni Gironès.
Es tracta d’un nou espai públic de 5 hectàrees
al Turó de Gardeny, al barri de la Mariola, que es
planteja com un espai viu i en constant interacció
tant amb la natura com amb el visitant.
El Museu del Clima i la Ciència de Lleida oferirà a
la societat un espai per a la divulgació científica
i, alhora, custodiarà el llegat del científic lleidatà
Joan Oró, una de les figures més universals de
Lleida.

Activitats per a aquest estiu
SALA ORÓ

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES*

Dimecres, de 19 a 21 h - Diumenges, de 10 a 13 h
Visites guiades gratuïtes

Dijous 13 de juliol, de 19 a 21 h
Com funciona una estació meteorològica
personalitzada?
Aprendrem com es munta una estació
meteorològica, els elements tecnològics necessaris
per construir-la i les seves diferents aplicacions:
domòtica, etc. A càrrec d’Andreu Ibàñez, responsable
dels laboratoris TIC del PCiTAL.

Dissabte 26 d’agost, d’11 a 13 h
El vehicle elèctric. Disminuir la contaminació
a les ciutats gràcies a la tecnologia
Aprendrem quines alternatives existeixen
actualment als cotxes de combustió i com funciona
la tecnologia dels cotxes elèctrics. A més, podrem
conduir un cotxe elèctric. A càrrec d’Oriol Junyent,
enginyer.

Divendres 28 de juliol, de 22 a 24 h
Astronomia: el cel nocturn de Lleida
Vine a descobrir en detall com és la superfície de la
Lluna i a reconèixer i interpretar alguns dels elements
astronòmics habitualment visibles des de la ciutat. A
càrrec de Manuel de Sanz, Fundació Tekhnikós.

Divendres 1 de setembre, de 20.30 a 22 h Cinema a
la fresca: “El Mañana”
Documental que recull iniciatives i alternatives
reals per lluitar contra el canvi climàtic. Els directors
viatgen per diferents països buscant la manera de
frenar les prediccions nefastes que s’han fet. El
documental ha obtingut el premi César. En acabar la
projecció hi haurà debat.

ACTIVITATS FAMILIARS
Dijous 6 de juliol, de 19 a 21 h
Construcció d’un mòbil sobre el clima. Aprèn sobre
els diferents climes i emporta’t un mòbil per penjar.
Dijous 20 de juliol, de 19 a 21 h
Punts de llibre amb plantes de diferents climes.
Aprèn com són les plantes de Lleida i com s’han
adaptat al nostre clima.
Dijous 3 d’agost, de 19 a 21 h
Adaptacions de les plantes al clima de secà:
les plantes aromàtiques. Elaborarem un saquet
aromàtic perquè perfumis el teu armari.
Dijous 17 d’agost, de 19 a 21 h
Taller de jardineria: les plantes i l’aigua. Aprèn a
reconèixer les necessitats hídriques de les plantes i
crea el teu centre de plantes.
Dijous 31 d’agost, de 19 a 21 h
Joc: adaptacions de la fauna al clima. Aprendrem
com s’adapten diferents animals als climes.

Diumenge 13 d’agost, de 10.30 a 13 h
Maqueta d’un parc temàtic d’energies renovables
Taller eminentment pràctic que pretén mostrar les
diferents fonts d’energia renovable que tenim a
l’abast. Podrem mesurar l’electricitat que es genera
amb les diferents fonts energètiques de què disposa
la maqueta. A càrrec de Ricard Guiu, tècnic en
energies renovables.

Divendres 15 de setembre, a les 19 h
Presentació del llibre “Més de quaranta senyals.
Noves reflexions sobre el medi ambient”, de
Joandomènec Ros (Pagès Editors)
Joandomènec Ros és biòleg i catedràtic d’Ecologia
de la UB. Presenta en el seu últim llibre 40 senyals
científics de canvi climàtic per qüestionar el discurs
que en nega l’existència.
(*) Cal inscripció prèvia a través del web: http://sostenibilitat.paeria.cat

SALA ORÓ
Visites guiades gratuïtes a l’exposició de Joan Oró:
Dimecres, de 19 a 21 h
Diumenges, de 10 a 13 h
L’espai ofereix també visites concertades fora d’aquest horari
Més informació: 973 700 455 o al correu electrònic infosostenible@paeria.cat
ACTIVITATS
Activitats familiars
Les activitat són gratuïtes. No cal inscripció prèvia.
Les activitats familiars inclouen una visita guiada a la Sala Oró
Activitats científiques
Per a tots els públics. Les activitat són gratuïtes. Cal inscripció prèvia a través
del web: http://sostenibilitat.paeria.cat
Les activitats inclouen una visita guiada a la Sala Oró
Totes les activitats es faran a la Plaça Central/Ombra de Glicines

MÉS INFORMACIÓ
Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat
Ajuntament de Lleida
C/ Tallada 32 - 973 700 455
infosostenible@paeria.cat
http://sostenibilitat.paeria.cat

Amb la col·laboració

