II FESTIVAL
D’ASTRONOMIA
DEL MONTSEC 2015
10, 11 i 12 d’Octubre

Un cap de setmana per gaudir
d’activitats relacionades amb
l’astronomia i concerts de música sota
les estrelles

Per més Informació:
C/ Sant Antoni, 4, Os de Balaguer, Lleida
Tel. 973 438 232 :: info@lleidaitu.com

www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Durant el dia hi haurà sessions
fotogràﬁques amb en Bòlid, el petit meteor.
El personal del Parc anirà caracteritzat
de personatges històrics vinculats a
l’astronomia.

Organització tècnica:
Tu i Lleida GC 1738

www.lleidaitu.com/festivalastronomic

PROGRAMA D’ACTIVITATS 10, 11 i 12 d’octubre
dissabte 10 i diumenge 11 matí

Des de:

11:00 Visita al COU “Viatgers Galàctics”. Recomanada
per a públic familiar amb nens/nenes de ﬁns a 12
anys. Durada de la visita: 3 hores
11:30 Visita al COU públic general/adult. Inclou:
sessió de planetari i observació del Sol. Durada de la
visita: 1,5 hores
13:00 Taller Meteorologia i vi. A càrrec de Mònica
Usart (meteoròloga de Rac1). Tast vertical amb cellers
D.O. Costers del Segre de la Noguera i el Pallars Jussà

... i a la tarda
dissabte 10
16:00 Observació solar Parc de Telescopis
16:30 On ets Andròmeda? Presentació
del conte sobre la contaminació lumínica
amb tallers i jocs per a nens/es. A càrrec
d’Anna Almécija (autora del conte)
16:30 Xerrada. “Cosmogènesi: l’origen
de l’univers”. A càrrec del Dr. Josep Maria
Solanes (Universitat de Barcelona)
17:30 Sessió experiments cientíﬁcs. A
càrrec de Dani Jiménez (presentador del
programa Dinàmiks de TV3)
18:30 Berenar i conta contes. A càrrec de
Cesc. Recomanat per a menors de 10 anys
18:30 Taller Meteorologia i vi
20:00 Visita nocturna amb la participació
de grans astrònoms. Inclou: sessió de
planetari a l’Ull del Montsec i observació
al Parc de Telescopis. Durada: 2 hores
21:30 Musica sota les Estrelles. “Un sol
estel no abasta tot el cel... ni la victòria” A
càrrec de Jordi Montáñez (cançó d’autor),
en format trio acústic. Inclou: sessió
d’observació al Parc de Telescopis i copa
de cava amb fruits secs del Montsec.
Durada total: 2,5 hores

PROPOSTA DE CAP DE SETMANA
175€

Opcional nit de
divendres 9

Des de:

Per persona en
habitació doble.
Segons allotjament

20€

Per persona en
habitació doble.
Segons allotjament

INCLOU:
·Allotjament i esmorzar dies 10 i 11
·Totes les activitats descrites a continuació
·Assegurança de viatge

diumenge 11
16:00 Observació solar Parc de Telescopis
16:30 Xerrada. Radioastronomia.
“L’observatori més gran del món”. A
càrrec del Dr. Javier Moldón (ASTRON
Netherlands Inst. Radioastronomy i
Universitat de Barcelona)
17:30 Fem volar coets. A càrrec de Marc
Boada (Pendulum, expresentador del
programa “Què Qui Com?”)
18:30 Berenar i conta contes. A càrrec
de Cesc. Recomanat per a menors de 10
anys
18:30 The Big Van Theory-Monòlegs
d’humor. Durada: 1 hora
20:00 Visita nocturna amb la participació
de grans astrònoms. Inclou: sessió de
planetari a l’Ull del Montsec i observació al
Parc de Telescopis. Durada: 2 hores
21:30 Musica sota les Estrelles
“Sentint la llum dels estels” a càrrec de
Xavier Monge Trio & Carme Canela (jazz).
Inclou: sessió d’observació al Parc de
Telescopis i copa de cava amb fruits secs
del Montsec. Durada total: 2,5 hores

www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Més informació i detalls:
www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Activitats incloses diumenge 11
16:00 Observació solar Parc de Telescopis
16:30 Xerrada Radioastronomia.
“L’observatori més gran del món”
17:30 Fem volar coets (activitat familiar)
18:30 Berenar i conta contes (activitat familiar)
18:30 The Big Van Theory-Monòlegs d’humor
21:30 Concert “Sentint la llum dels estels”
Xavier Monge Trio & Carme Canela (jazz)

Activitats incloses dissabte 10
16:00 Observació solar Parc de Telescopis
16:30 On ets Andròmeda? (activitat familiar)
16:30 Xerrada “Cosmogènesi: l’origen de
l’univers”
17:30 Sessió experiments cientíﬁcs. A
càrrec de Dani Jiménez (presentador del
programa Dinàmiks de TV3)
18:30 Berenar i conta contes (activitat
familiar)

21:30 Concert: “Un sol estel no abasta
tot el cel... ni la victòria”. Jordi Montáñez
(cançó d’autor), en format trio acústic

Activitats incloses a escollir dia
1 Visita al COU “Viatgers Galàctics”
(activitat familiar)
1 Visita al cou públic general
1 Taller Meteorologia i vi
1 Visita nocturna grans astrònoms
1 Sopar degustació a restaurant de
cuina tradicional

Com a obsequi especial: Activitats dilluns 12
12:30 Visita guiada a un celler artesanal d’Os de Balaguer i tast
de Rataﬁes; passeig anecdòtic pel poble (president de Costa Rica,
rebesàvia d’en Messi, sotinyes, ﬁl·loxera i emigració); visita al “Os
Malignum Castrum” (el Castell Inconquerible) i al Museu de Campanes
de Catalunya (on, si aprovem un examen, podrem obtenir el carnet de
tocacampanes de Catalunya).
Obsequi record d’Os de Balaguer
Tiquets descompte per agrobotiga i celler

www.lleidaitu.com/festivalastronomic

