Barcelona, 9 d’agost de 2009

NOTA DE PREMSA

12 d’agost de 2009: el somni d’una nit d’estiu
sota la pluja d’estrelles
La nit del 12 d’agost, una pluja d’estrelles deixarà bocabadades totes les
persones que s’apropin al Moll de Gregal per participar a la tercera Festa
d’Estrelles, dins de les activitats que se celebren enguany a nivell internacional
amb motiu de l’AIA 2009 (Any Internacional de l’Astronomia).
Després de l’èxit de la primera Festa d’Estrelles, el passat 7 de març, ASTER,
Agrupació Astronòmica de Barcelona, torna a convocar tots els afeccionats i
afeccionades a l’observació astronòmica i presentar-se amb el seu material
d’observació al Moll de Gregal, el dia 12 d’agost de 2009 de 22.00 a 24.00
hores. Aquesta festa està organitzada per ASTER amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Barcelona. Cal recordar que el proper 23 d’octubre es farà la
Nit de Galileu i que el dia 21 de novembre es tornarà a celebrar la quarta Festa
d’Estrelles al mateix Moll de Gregal, de 19.00 a 21.00 hores i el 23 d’octubre .

Les observacions multitudinàries es faran simultàniament a places i llocs
emblemàtics de tot l’Estat, amb la intenció d’aplegar el major nombre possible
de persones que vulguin compartir la bellesa del firmament, un patrimoni humà
d’incalculable valor cultural i paisatgístic que sempre ha tingut profundes
implicacions per a la Ciència, la Filosofia i el nostre concepte general de
l’Univers.
Amb aquest acte es pretén crear consciència de l’Univers que ens envolta,
apropar la ciència de l’astronomia a la ciutadania, fer visible l’elevat nombre

d’afeccionats a l’astronomia i manifestar la necessitat d’espais públics amb una
il·luminació eficient que permeti l’observació del cel nocturn.
La invitació és oberta a tothom. Hi haurà socis d’ASTER que convidaran el
públic assistent a l’observació amb els seus telescopis. Si hi ha persones que
disposen de binocles o de telescopi, també poden portar-los a la sessió
d’observació. L’objectiu final és que tant les persones que disposin de material
com les que no participin en aquesta festa, comparteixin el plaer d’observar el
cel.
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ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona és una entitat sense ànim
de lucre que treballa amb l’entusiasme de promoure l’afany per la ciència
de l’astronomia. Organitza tallers, activitats i col·labora amb mitjans de
comunicació per tal de compartir el coneixement amb la societat.

Per a més informació, contacteu amb el telf. 645 327 899 (Pere Closas)

