


L’excepcional cel del Montsec i l’aposta per convertir-lo en 
un element de desenvolupament turístic van fer que des de 
l’any 2013 hagi estat reconegut internacionalment com un 
dels millors cels del món per a l’observació astronòmica i 
per al gaudi de la llum de les estrelles. El programa “Home 
i Biosfera” (MaB) de la UNESCO va certificar el cel del Mont-
sec com a Destinació Turística i Reserva Starlight, acredita-
ció que va ser renovada l’any 2017.

El Parc Astronòmic Montsec (PAM) és el pilar bàsic de la re-
cerca, formació i divulgació de l’astronomia a Catalunya. El 
Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc Astronòmic 
Montsec (PAM) organitza el 6è Festival d’Astronomia del 
Montsec amb la finalitat d’apropar la ciència a grans i petits 
com una nova forma de turisme: el Turisme de les Estrelles.

Us convidem a gaudir d’aquesta experiència, on es combinen 
ciència i turisme, amb activitats dirigides a totes les edats: 
tallers, experiments, monòlegs, concerts, entre d’altres, 
sota l’espectacular cel del Montsec.

Us hi esperem!



Programa

11 d’octubre (divendres) 

Lloc: Centre d’Observació de l’Univers (COU)

TARDA

Visites al COU per a públic general/adult

Inclou: sessió de planetari i observació del Sol 
Durada: 1,5 hores 
Preu: 8,00 euros (tarifa general) / 7,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys gratuït 

NIT

Visita nocturna especial “El Cel de la Tardor”

Inclou: sessió de planetari especial en viu i en directe a l’Ull del 
Montsec i observació al Parc de Telescopis
Durada: 2 hores
Preu: 10,50 euros (tarifa general) / 9,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys i membres del Club Super3 gratuït (acompanyats d’un adult)

Visita nocturna especial “El Cel de la Tardor”

Inclou: sessió de planetari especial en viu i en directe a l’Ull del 
Montsec i observació al Parc de Telescopis
Durada: 2 hores
Preu: 10,50 euros (tarifa general) / 9,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys i membres del Club Super3 gratuït (acompanyats d’un adult)

18.00 h

20.00 h

22.00 h



12 d’octubre de 2019 (dissabte)

MATÍ

Visita al COU “Viatgers Galàctics”

Recomanada per a públic familiar amb nens i nenes de fins a 12 anys
Inclou: sessió de planetari, taller de coets i activitat de contacontes amb 
Meritxell Morera
Durada de la visita: 2 hores 
Preu: 8,00 euros (tarifa general) / 7,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys i membres del Club Super3 gratuït (acompanyats d’un adult)

Visites al COU per a públic general / adult

Inclou: sessió de planetari i observació del Sol 
Durada: 1,5 hores
Preu: 8,00 euros (tarifa general) / 7,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys gratuït 

TARDA 

Artilugis interactius “Enginys Eko-poètiks”
 
A càrrec de: Katakrak
Durada: 1 hora
Preu: activitat gratuïta
Lloc: plaça de l’Harmonia

11.00 h

12.30 h

16.00 h



Sessió d’experiments científics

A càrrec de: Dani Jiménez, presentador del programa Dinàmiks de TV3
Durada: 1 hora. Preu: activitat gratuïta
Lloc: plaça de l’Harmonia

Berenar solidari 

Preu: 1,00 euro d’aportació per a l’Associació l’Estel de Balaguer
Adquisició de tiquets a la Recepció del Centre
Lloc: plaça de l’Harmonia

 Animació musical “Interestel•lar”

A càrrec de: Miscel•lània teatre
Durada: 1 hora. Preu: activitat gratuïta
Lloc: plaça de l’Harmonia

Monòlegs científics en clau d’humor

A càrrec de: The Big Van Ciencia
Durada: 1 hora. Preu: 1,00 euro
Lloc: planetari Ull del Montsec

NIT

Visita nocturna especial “El Cel de la Tardor”

Inclou: sessió de planetari especial en viu i en directe a l’Ull del 
Montsec i observació al Parc de Telescopis
Durada total: 2 hores
Preu: 10,50 euros (tarifa general) / 9,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys i membres del Club Super3 gratuït (acompanyats d’un adult)

Música sota les Estrelles “Temps de Pedrolo”

A càrrec de Patrícia McGill i Javier Juanco Quartet
Inclou: concert al planetari Ull del Montsec i sessió d’observació al Parc 
de Telescopis 
Durada total: 2 hores. Preu: 15,00 euros

17.00 h

18.00 h

18.30 h

18.30 h

20.00 h

22.00 h



11.00 h

11.00 h

13 d’octubre de 2019 (diumenge)

MATÍ

Gimcana astronòmica: “Els enigmes de les estrelles”

Activitat oberta a totes les edats
Aforament limitat a 10 equips. Els equips han d’estar formats per grups 
de 3 a 6 persones
Inclou: assegurança i tast de productes del territori 
Durada: 1,5 hores 
Preu: 45,00 euros per equip

Visita al COU “Viatgers Galàctics”

Recomanada per a públic familiar amb nens i nenes de fins a 12 anys
Inclou: sessió de planetari, activitat de contacontes amb Meritxell More-
ra i taller
Durada de la visita: 2 hores 
Preu: 8,00 euros (tarifa general) / 7,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys i membres del Club Super3 gratuït (acompanyats d’un adult)

Gimcana astronòmica: “Els enigmes de les estrelles”

Activitat oberta a totes les edats
Aforament limitat a 10 equips. Els equips han d’estar formats per grups 
de 3 a 6 persones
Inclou: assegurança i tast de productes del territori 
Durada: 1,5 hores 
Preu: 45,00 euros per equip

Visites al COU per a públic general/adult

Inclou: observació del Sol i sessió de planetari
Durada de la visita: 1,5 hores 
Preu: 8,00 euros (tarifa general) / 7,00 euros (tarifa reduïda) / menors 
de 5 anys gratuït

12.30 h

12.30 h



INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES:

www.parcastronomic.cat

NOTES:
 L’horari d’obertura del COU durant els dies del festival serà:
 Divendres 11: de 18.00 h a 24.00 h
 Dissabte   12: de 11.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 24.00 h
 Diumenge 13: de 11.00 h a 15.00 h
Durant els dies de festival hi haurà diverses sessions fotogràfiques amb en BÒLID, el 
petit meteor.

Per facilitar l’assistència al Festival, s’han organitzat PAQUETS TURÍSTICS d’una i 
dos nits, que a més inclouen altres activitats al Montsec.
Informació i venda a www.lleidaitu.com 
 




