CONFERÈNCIES i OBSERVACIONS ASTRONÒMIQUES
DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
DE 2016, a les 19 h
Presentació de la col·lecció de llibres
d’astronomia d’Astromarcombo,
a càrrec de Jordi Lopesino,
escriptor i director de la col·lecció.
La presentació inclourà la xerrada
“La ciutat perduda de la Lluna”.

DISSABTE, 4 DE FEBRER
DE 2017, a les 19 h
"Satèl·lits d’Urà i Neptú",
a càrrec de Carles López,
Doctor en Geologia
Membre de l’Agrupació Astronòmica
de Sabadell i d’ÀSTER, Agrupació
Astronòmica de Barcelona

En acabar: observació de la galàxia
d’Andromeda (M31) i les Plèiades (M45)

En acabar: observació de la Lluna i Venus

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE
DE 2016, a les 19 h
“Processat bàsic d’imatges
de Cel Profund”,
a càrrec d’Aleix Roig,
Membre de la secció d’astrofotografia de
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell
En acabar: observació dels estels dobles
γ Andromeda i η Cassiopea

DIVENDRES, 26 DE FEBRER
DE 2017, a les 19 h
"Quan veure desaparèixer
un astre és ciència",
a càrrec de Carles Schnabel,
Coordinador del grup d’ocultacions de
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell
En acabar: observació dels cúmuls oberts
M35 (Gemini) i M37(Auriga)

DISSABTE, 6 DE MAIG
DE 2017, a les 20 h
"Material extraterrestre",
a càrrec de Joan Antoni Curto,
Doctor en Geologia
En acabar: observació de la Lluna, Júpiter i Saturn

__________________________

SORTIDES
ASTRONÒMIQUES
Sortides al capvespre en
cotxes particulars
Per a més informació :
a8035155@xtec.cat

Dissabte 22 d’octubre a Sora (Osona)
Dissabte 25 de març a Sora (Osona)

Amb el 9è Cicle de conferències i
observacions astronòmiques a l’Institut
Els Tres Turons, un any més acostem
l'astronomia a la vila d'Arenys de Mar.
Aquest és un espai cultural i científic
que considerem consolidat, tant per
l’alumnat, que any rere any rep tot tipus
d’informació visual i escrita respecte
l’astronomia, com pels arenyencs, que
poden gaudir de conferenciants
especialistes en la seva matèria i
d’observacions astronòmiques
complementàries de difícil accés.

IXè CICLE

DE CONFERÈNCIES
AMB OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA A L'INSTITUT

"ELS TRES TURONS"

Esperem que la continuïtat d’aquesta
tasca, pedagògica, científica i
divulgativa a la vegada, ens pugui
continuar donant grans satisfaccions.
Lloc:

Institut Els Tres Turons
Passatge dels Tres Turons nº 1
Tf 937959603

Col·labora:

