
 

 

 

ECLIPSI DE LLUNA, 27 DE JULIOL DEL 2018 

Us citem una bona estona abans de que comenci la part mes interessant de 

l’eclipsi (eclipsi Umbral) que té lloc a les 21:30, això ho fem per donar-vos 

(mitjançant una xerrada), dades sobre l’esdeveniment, i també sobre la 

observació telescòpica que completa l’activitat, abans que comenci. 

Serem molts participants, donada l’excepcionalitat de l’espectacle 

astronòmic (es tracta de l’eclipsi mes llarg del segle XXI, de 130 minuts de 

durada). Per tant heu de comprendre que es una activitat pausada... el 

ritme es lent. L’eclipsi s’observa sense aparells d’augment, es a dir, a ull 

nu... el final de l’eclipsi Umbral està prevista per les 23:20. 

Tenim pensat agrupar-vos de 15 en 15 per que pugueu accedir a la cúpula 

de manera, ordenada, i còmode (sense aglomeracions) per a observar des 

del nostre telescopi els planetes Venus, Júpiter, Saturn i Mart... i potser, si 

ens dona temps, algun objecte de cel profund (un cúmul d’estels, nebulosa, 

etc). 

Us recomanem que porteu una manta, per tal de poder seure a l’exterior i 

observar el fenomen de manera mes còmode. A l’exterior dels edificis es 

permès menjar, us recomanem també que porteu un sopar de 

carmanyola... i roba d’abric per si de cas... mes val preveure que patir! 

Lo de la meteorologia es imprevisible, i si no es pogués dur a terme per 

causa dels núvols (l’astronomia es així) us donarem uns vals gratuïts per 

que pugueu venir qualsevol altre dia a fer una observació gratuïta. 

L’assistència es obligada, sota el risc de perdre els diners de la bestreta. 

Donats el ritme pausat de la observació i la llarga durada del acte, no 

recomanem l’assistència d’infants de 7 anys en avall... no obstant, si creieu 

que la/el vostre filla/fill es un infant amb interès pel tema (no tots els 

infants es comporten igual) podeu reservar-li una plaça, el preu reduït 

d’infant (12 anys en avall) es de 15€. 

   


