
Cada dia es consolida més la idea que la ciència és 
una part indestriable de la cultura, i que, per tant, 
cal apropar-la a tothom. L’Hospitalet fa anys que 
treballa en aquesta línia i desenvolupa projectes i 
iniciatives per acostar la ciència i la tècnica a tota la 
ciutadania. 

L’exposició “Enigma dels orígens. Grans preguntes 
de la Ciència” —fruit de la col·laboració del projecte 
Pessics de ciència del Centre Cultural Sant Josep i 
el Museu de la ciutat— és una bona mostra d’aquest 
compromís municipal en la divulgació científica en 
un espai museístic i històric com és l’equipament de 
Casa Espanya.

Conèixer l’origen de l’univers, de la matèria, de la 
vida, ens ha de fer ser més conscients de qui som i 
de quin paper tenim ara i aquí a la nostra terra, a la 
nostra societat. La ciència és també una forma de 
veure el món, una actitud, una forma d’encarar les 
diferents situacions del dia a dia...

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

ENTRADA GRATUÏTA

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

Casa Espanya
Carrer de Joan Pallarès, 38
Horari de visita 
De dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat

D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B

.0
00

00
-2

01
8 

Més informació: www.museul-h.cat

Canal Museu LH

Facebook: MuseuLH

Twitter: @MuseuLH

Instagram: @MuseuLH

ISSUU: museudelhospitalet

Edifici
accessible

Del 8 de novembre de 2018 
al 6 de gener de 2019

InauguracIó 
Dijous, 8 de novembre, a les 19.30 h



Un fòssil antic? El continent, ciutat o poble des d’on va 
emigrar la nostra família? El nom de l’àvia i el besavi? 
Qui no s’ha preguntat, alguna vegada, sobre els seus 
orígens més propers o llunyans. I és que “L’enigma 
dels orígens” segueix seduint a la nostra espècie.

Ara bé, cap de nosaltres seria aquí sinó fos perquè 
vivim en el si del Cosmos. Som minúsculs actors d’un 
gran escenari que la ciència es dedica a estudiar. Per 
aquest motiu, l’exposició “L’enigma dels orígens”, al 
llarg de quatre blocs temàtics, ens presenta els orígens 
de l’univers, la vida, la humanitat i el llenguatge. Tot 
articulat mitjançant un amè –però curós– discurs on 
importa molt més el “com sabem el que sabem?” que 
el “què sabem?”. No ho oblidem... en ciència és tan o 
més important el camí que el resultat.

Cadascun dels blocs compta amb una original 
introducció: un relat, en format de còmic, sobre un 
fet puntual de la història de la ciència. Això no només 
revaloritza el paper del còmic com a eina divulgadora, 
sinó que reivindica la vessant més humana i social de 
la ciència: paleontòlogues, astrònoms, biòlogues, etc. 
I no marxarem sense trobar, dins de cada bloc, una 
suggeridora pregunta: “què ens queda per saber?”. 
Les científiques i científics de casa nostra segueixen 
treballant per cercar la resposta a nous interrogants 
sobre els orígens; uns enigmes que han volgut 
compartir amb nosaltres. El visitant, per suposat, 
també podrà formular les seves pròpies preguntes.

Jordi Serrallonga, 
comissari de l’exposició.

EnIgMES 
DELS OrÍgEnS. 
grans preguntes de la ciència

actIvItatS 
MUSEU DE L’HoSpITALET
EDIFICI CASA ESpANyA

Dimarts, 20 de novembre, a les 18.00 h
TALLER 
“Investigant óssos humans”
A càrrec de KUBS
Taller amb places limitades i inscripció prèvia

Dimarts, 27 de novembre, ales 20.30 h
VISITA NoCTURNA A L’EXpoSICIÓ
A càrrec d’Eduscopi

Dissabte, 1 de desembre, de 10 a 12 h
TALLER INFANTIL 
Petits investigadors
A càrrec de KUBS

Dijous, 13 de desembre, a les 21 h
oBSERVACIÓ ASTRoNÒMICA
A càrrec d’Univers Quark

Dimarts, 18 de desembre, ales 20.30 h
VISITA NoCTURNA A L’EXpoSICIÓ
A càrrec d’Eduscopi


