Exposició

Del 7 d’octubre de 2021 al 30 de març de 2022

El Museu de L’Hospitalet, fidel a la seva tasca de
divulgació per apropar el coneixement científic a
tothom, ens presenta una exposició sobre com era
la nostra geografia fa milions d’anys, quan l’espècie
humana ni tan sols existia.
La mostra que tinc el goig de presentar-vos ens durà,
mitjançant un fascinant relat a través del temps, al
mar d’aigua càlida que ho submergia tot durant el
període del pliocè, un repte que l’equip tècnic del
museu ha resolt de manera brillant.
Amb acurat rigor científic i, alhora, amb un llenguatge
molt proper i entenedor, aquesta exposició vol ajudarnos a comprendre la transformació viscuda a la nostra
geografia durant aquells períodes prehistòrics. Així,
podrem entendre millor els efectes de la contínua
transformació que sempre ha viscut el nostre planeta
i que ara, amb la intervenció humana i l’anomenat
canvi climàtic i els seus efectes devastadors, esdevé
una temàtica de màxima actualitat.
Us recomano visitar la mostra pel seu important
valor científic i perquè tindreu l’oportunitat de viure
una experiència pràctica de realitat virtual que, de
ben segur, us sorprendrà.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Us convidem a fer un viatge fascinant a través del temps que ens durà milions d’anys
enrere. Visitarem L’Hospitalet quan estava submergit sota un mar càlid durant el
Pliocè, i també quan els mamuts pasturaven a les faldes de Sant Pere Màrtir, durant
el Plistocè.
Gaudireu observant la rica i abundant fauna i flora que va existir al nostre territori i
de la qual en tenim testimoni gràcies a les restes fòssils. També veureu com afecten
els canvis climàtics a la fisonomia del nostre planeta participant activament en una
experiència pràctica amb Sandbox, un instrument informàtic que genera projeccions
en realitat virtual i que no us deixarà indiferents.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Dijous, 7 d’octubre, a les 19.30 h
Inauguració
Visita comentada pels comissaris
Dimarts, 16 de novembre, a les 20 h
Visita nocturna comentada pels comissaris
Dijous, 18 de novembre, a les 19.30 h
Conferència científica a càrrec dels comissaris
VISITES PER A GRUPS ESCOLARS DE PRIMARIA I SECUNDARIA
(inscripcions a la guia INTRO)
VISITES PER A GRUPS I COL·LECTIUS
(inscripcions al Museu de L’Hospitalet)

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

Museu de L’Hospitalet- L’Harmonia
Pl. Josep Bordonau, 6
Horari de visita
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabte, diumenge i festius, d’11 a 14 h / Dilluns tancat

ENTRADA GRATUÏTA
Més informació: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: museulh
ISSUU: museudelhospitalet
Canal Museu LH
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