
XERRADA:  

Star Wars: naus espacials, espases-làser i 

imperis galàctics de nyigui-nyogui 

 

A càrrec de Manuel Moreno Lupiáñez, professor 

de l’UPC de Vilanova i la Geltrú.  

N'hi ha prou amb un moviment de palanca per a 

que el Falcó Mil·lenari giri a l'espai? Quina base 

física tenen les espases-làser que tot cavaller jedi 

utilitza? Es pot mantenir un imperi de dimensions 

galàctiques?  

A Star Wars, la fabulosa 

saga ubicada en una galà-

xia molt llunyana, la ima-

ginació és abundant però 

la ciència i la tecnologia 

que hi apareixen resulten 

maltractades. 

Amb motiu de la celebració a Neàpolis de la CAT-

CON 2017, I Convenció Catalana de Ciència-Ficció 

i Fantasia, us presentem tot un seguit d’activitats 

relacionades amb aquesta temàtica que tindran 

lloc a diversos equipaments de la ciutat.  

A més a més, a les Biblioteques Municipals de Vila-

nova i la Geltrú trobareu uns aparadors culturals i 

una guia de lectura amb una selecció de fons d’a-

quest gènere. 
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LA VITRINA:  

Artcher, Kirk & Picard 

 

Mostra de documents de  

ciència-ficció i fantasia  

dels fons de la  

Biblioteca Museu  

Víctor Balaguer. 

 



PROJECCIÓ  i CINEFÒRUM:  

‘Moon’ de Duncan Jones (2009) 

 

El cinefòrum anirà a càrrec de Jaume Felipe, biblio-

tecari especialitzat en cinema i fan de la ciència fic-

ció. 

En un futur no gaire llunyà, un astronauta 

(Sam Rockwell) viu aïllat durant tres anys en una 

excavació minera de la Lluna. Quan el seu contrac-

te és a punt d'expirar, descobreix un terrible secret 

que li concerneix.  

 

Moon va guanyar el Premi 

a la Millor Pel·lícula al Fes-

tival de Sitges del 2009. 

 

Organitza: Cineclub Sala 1 

XERRADA:  

La ciència dels superherois 

A càrrec de Jordi Ojeda, professor de la Universi-

tat de Barcelona (UB).  

Els guionistes i dibuixants de còmics de superhe-

rois aconsegueixen que la seva ciència resulti cor-

recta més vegades del que es podria esperar.  

També hi ha llicències creatives que són producte 

de la imaginació, que 

fa que alguns dels po-

ders siguin inversem-

blants. 

 

 

TROBADA AMB L’AUTOR:  

David Cirici 

 

Presentació a càrrec de Victòria Ortiz, conductora 

del Club de lectura de Ciència-ficció de la biblioteca 

Armand Cardona.  

En aquesta trobada es comentarà el llibre Zona 

prohibida, publicat l’any 2013 i que va rebre el 

Premi Ramon Muntaner 2013.  

David Cirici és escriptor, 

guionista de ràdio i de 

televisió, publicitari i ac-

tualment exerceix de 

professor de llengua i 

literatura.  

ACTIVITAT FAMILIAR:  

Jules Verne per un dia 

 

Edats: a partir de 6 anys.   

Preu: 2€, acompanyant gratuït. 

Vine amb la teva família a l’Espai Far per conèixer 

els secrets de les curiositats marineres del Museu 

Roig Toqués i participar en un joc literari.  

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA: 

Premi UPC de Ciència Ficció (1991-2016)  

 

Exposició d’obres premiades a 

aquest premi literari internacio-

nal de Ciència-Ficció acompanya-

da de plafons informatius amb 

informació sobre els guanyadors. 


