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EL PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC
El Parc Astronòmic del Montsec es troba al municipi d’Àger, en una localització
extraordinària considerada el millor indret per a l’observació del cel a Catalunya. La
baixa pluviometria de la zona, la poca contaminació lumínica al seu voltant i l’alçada,
converteixen la Serra del Montsec, a la comarca de la Noguera, en el lloc idoni per a la
instal·lació d’un centre de referència mundial en matèria d’astronomia.
El parc apropa la ciència a la ciutadania per donar a conèixer l’espectacularitat d’un
cel nocturn d’insòlites característiques que permet descobrir els secrets de l’univers,
Per aquest motiu, és considerat l’equipament d’astronomia més important de
Catalunya, que a més esdevé un referent en la docència i la divulgació de l’astronomia
i les ciències de l’espai.
L’Astronòmic ofereix nombroses activitats en plena natura per a tots els públics, ja
siguin diürnes o nocturnes, aquestes activitats estan dirigides escoles, famílies,
universitats, aficionats, etc.
Inaugurat ja fa més d’una dècada, el 16 de gener del 2009, el parc va néixer com a
iniciativa del Govern de Catalunya per aprofitar les característiques de la zona del
Montsec amb un multi espai de recerca, formació i divulgació de l’astronomia.

El Parc Astronòmic del Montsec amb un Circumpolar Trails - FGC

Fa dues temporades, el Parc Astronòmic del Montsec va guanyar, per unanimitat, el
Premi Internacional Starlight 2020 en la categoria d’Educació i Difusió de
l’Astronomia i el Cel Fosc. Un guardó que se suma a la categoria d’ambaixadors Platí
de Cel Fosc de la Unió Astronòmica Internacional que va rebre l’any 2019. A més, la
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serra del Montsec és el segon indret del món a rebre la doble certificació de Reserva
i Destinació Turística Starlight l’any 2013, que compta amb l’aval de la UNESCO.
L’Astronòmic compta amb un ampli reconeixement internacional gràcies a la recerca
que es desenvolupa al centre. Per això, una temporada més, focalitza la seva activitat
en la protecció del cel contra la contaminació lumínica. Com a resultat, la divulgació
científica aprofita l’anomenat “cel fosc”, recurs natural excepcional i poc conegut, com
a centre del turisme que es desenvolupa a la zona, el que es tradueix en un increment
en l’economia de la comarca.

El Planetari Ull del Montsec del Parc Astronòmic del Montsec - Ramón Vilalta

NOVETATS TEMPORADA 2022
●

Projecció al planetari de la pel·lícula: ‘Beyond the sun - Cercant una nova Terra’:
De la mà de Celeste, una nena de 8 anys, i Moon, una petita mota de llum, els
espectadors aprendran a través d’aquesta pel·lícula què són els exoplanetes i
les últimes troballes científiques i avenços en aquesta matèria de recerca.
La projecció, dirigida per Javier Bollaín, està destinada a infants i famílies i neix
amb l’objectiu de fomentar la vocació científica entre els més petits. La
pel·lícula es projectarà en les sessions familiars nocturnes.

●

Projecció al planetari de la pel·lícula: ‘Desvelant l’Univers Invisible’: Aquest film
es projectarà per primera vegada al PAM aquesta temporada i apropa a les
persones espectadores l’estudi de l’astronomia mostrant les tècniques més
avançades que actualment s'utilitzen per observar els racons més amagats de
l'univers. La pel·lícula es projectarà en les sessions generals nocturnes.

●

Ampliació del nombre de concerts del 12è cicle “Música sota les Estrelles’:
Donada la gran acollida i afluència de públic que va tenir durant la temporada
passada, l’Astronòmic augmenta fins a cinc el número de concerts per al cicle
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“Música sota les Estrelles” d’enguany. A més, aquest cicle avançarà als mesos
d’estiu la primera vetllada per gaudir d’una nit amb música a la fresca i sota les
estrelles combinada amb una sessió astronòmica.

ACTIVITATS TEMPORADA 2022
●

Visita general, nocturna i diürna:

Aquesta proposta, de dues hores, inclou tres activitats per conèixer el Parc Astronòmic
del Montsec de ben a prop:
-

L’Ull del Montsec: Visita guiada al planetari i a la cúpula mòbil de 12 metres, on
es visualitza el cel nocturn en qualsevol moment i on es poden veure
espectacles audiovisuals com “Asteroid: Mission Extreme” a la visita diürna o la
nova pel·lícula “Desvelant l’Univers Invisible” a les visites nocturnes.

-

El Parc de Telescopis: Es tracta d’una experiència única i guiada en què,
mitjançant diversos instruments, es pot fer l’observació del sol de dia i de nit es
pot veure la lluna, planetes, estels, nebuloses, galàxies i altres elements de
l’espai.

-

Exposició permanent a la Sala de l’Univers i Sala Starlight: Visita lliure a les
exposicions permanents que se situen a l’edifici central i a la sala Starlight.

Visita Familiar nocturna al Planetari de l’Astronòmic – Eva Guillamet
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● Visita familiar nocturna i diürna:
Els infants podran gaudir amb la seva família d'una oferta especial d'activitats
adaptades que, mitjançant el joc, els descobrirà el fantàstic món de l’univers:
-

Visita diürna: Activitat durant el dia per a tota la família al planetari Ull del
Montsec amb projeccions especials com “Lucia i el secret dels estels fugaços”,
visita a les exposicions permanents i l’activitat ‘Descobrim el Sol’, un taller on
poder conèixer els secrets del sol durant el dia.

-

Visita nocturna: En aquesta proposta familiar nocturna també es pot visitar l’Ull
del Montsec, fer un recorregut per les exposicions permanents i l’activitat de
descoberta de la lluna i els planetes. A més, a la visita nocturna, es podrà gaudir
de la projecció de la nova pel·lícula “Beyond the Sun – Cercant una nova terra”.

●

Sessions cicle “Música sota les Estrelles”: Astronomia i música

El cicle ‘Música sota les Estrelles’, que es durà a terme en la seva 12a edició de junyjuliol a novembre, inclou la visita a l’Astronòmic i un espectacle musical d’artistes
emergents catalans. Aquesta temporada, com a novetat, s’amplien de quatre a cinc
concerts.
De nou, durant les visites nocturnes, el Parc Astronòmic del Montsec continua
apostant per la combinació de la música amb l’astronomia. Els espectacles es fan un
cop al mes i donen pas a l’actuació de grups i cantautors catalans en un espai insòlit.
Una oportunitat única de gaudir de la música ‘sota les estrelles’.

El Telescopi Assumpció Català del Parc de Telescopis – Ramón Vilalta
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AGENDA TEMPORADA 2022 (Calendari provisional)
Juny-Juliol
● Juny: Inici del cicle 'Música sota les Estrelles'
Setembre
● Concert del cicle ‘Música sota les Estrelles’ (artista per determinar)
Octubre
● 28 d’octubre a l’1 de novembre: 8è Festival d’Astronomia del Montsec.
Aquest festival, que se celebra anualment, compta amb activitats científiques,
culturals i d’oci pensades per a tota la família. El seu objectiu és divulgar la
ciència en la societat i fomentar el coneixement del Montsec com a destinació
d’astroturisme.
● Concert del cicle ‘Música sota les Estrelles’ (artista per determinar)
Novembre
● Concert del cicle ‘Música sota les Estrelles’ (artista per determinar)
Desembre
● Concert del cicle ‘Música sota les Estrelles’ (artista per determinar)

HORARIS D’OBERTURA TEMPORADA 2022
Del 18 de febrer al 27 de març de 2022
•
•
•

Divendres i laborables en vigília de festiu, de 18h a 24h
Dissabtes i ponts de festius , d’11h a 14h i de 16h a 24h
Diumenges i festius, d’11h a 15h

De l’1 d’abril al 30 de juny de 2022
•
•
•

Divendres i laborables en vigília de festiu, de 18h a 2h
Dissabtes i ponts entre festius, d’11h a 14h i de 18h a 2h
Diumenges i festius, d’11h a 15h

Horari especial de Setmana Santa (del 9 al 18 d’abril de 2022)
•
•

Dilluns a diumenge, d’11h a 14h i de 18h a 2h
Dilluns de Pasqua, d’11h a 15h

De l’1 de juliol a l’11 de setembre de 2022
•
•
•

Dilluns TANCAT
Dimarts, de 18h a 2h de la matinada
De Dimecres a diumenge, d’11h a 14h i de 18h a 2h de la matinada
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Del 12 de setembre al 30 de novembre de 2022
•
•
•

Divendres i laborables en vigília de festiu, de 18h a 24h
Dissabtes i ponts de festius , d’11h a 14h i de 16h a 24h
Diumenges i festius, d’11h a 15h

De l’1 al 18 de desembre de 2022
•
•
•

Divendres i laborables en vigília de festius, de 18h a 23h
Dissabtes i ponts entre festius, d’11h a 14h i de 16h a 23h
Diumenges i festius, d’11h a 15h

Festes de Nadal (del 27 de desembre al 8 de gener de 2023)
•
•
•

Els dies d’obertura, d’11h a 14h i de 16h a 23h
Tancat 24, 25, 26 i 31 de desembre
Tancat 1, 5 i 6 de gener

Obertura de la Cúpula amb la projecció del planeta terra - Ramón Vilalta

TARIFES
Preus per persona IVA inclòs d’aplicació a l’inici de la temporada 2022
Visita Diürna
Inclou: Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis.
General: 9,00 €
Reduïda*: 8,00 €
Gratuïta: Menors de 5 anys.
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Visita Nocturna
Inclou: Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis
General: 13,00 € (abans/després de Setmana Santa la tarifa serà de 15,00 €)
Reduïda*: 12,00 € (abans/després de Setmana Santa la tarifa serà de 13,50 €)
Gratuïta: Menors de 5 anys.
* Menors de 15 anys, jubilats, persones amb discapacitat, famílies nombroses o
monoparentals, grups de més de 20 persones amb reserva prèvia i carnet d’estudiant.
Totes aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant el corresponent carnet o
similar.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
PARC ASTRONÒMIC DEL MONTSEC
Telèfon: 973 053 022
Web: www.parcastronomic.cat/
Correu electrònic: info@parcastronomic.cat
DEPARTAMENT DE PREMSA D’FGC
Telèfon: 933 663 300
Correu electrònic: premsa@fgc.cat
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