
Des de la més remota 
Antiguitat, l'home ha 
sentit fascinació per 
l'Univers que l'envolta 
i  h a  t r a c t a t  d e  
conèixer i entendre la 

seva  est ructura  i  
funcionament. L'any 

1609 Galileu Galilei va 
apuntar cap el cel per primera vegada 
un telescopi. Va ser el començament 
de 400 anys de descobriments que 
encara continuen.

El 27 d’octubre de 2006 la Unió 
Astronòmica Internacional (UAI) va 
anunciar la declaració per la UNESCO 
de 2009 com Any Internacional de 
l'Astronomia (AIA-IYA2009) ratificada 
per l'ONU el 19 de desembre de 2007. 
L'any Internacional de l'Astronomia 
representa una celebració global de 
l'Astronomia i de la seva contribució a 
la societat,  a la cultura i  al  
desenvolupament de la Humanitat.

El seu objectiu principal és motivar als 
ciutadans de tot el món a replantejar-
se el seu lloc a l'Univers mitjançant un 
seguit de descobriments que es va 
iniciar fa 400 anys.

Des de f inals del segle XIX, 
l'Astrofísica i la Cosmologia han 
e x p e r i m e n t a t  u n  r à p i d  
desenvolupament amb avenços que 
han permès donar resposta a alguns 
dels grans interrogants sobre l'origen 
i l’evolució de l'Univers i dels objectes 
que formen part d'ell.



Es reconeixerà amb 1,5 crèdits de lliure 
configuració l’assistència a les vuit sessions 
(conferències i cicle de cinema).
No fa falta inscripció.
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6 d’octubre

13 d’octubre

20 d’octubre

27 d’octubre

Planeta Rojo (2000)

Director: Antony Hoffman
Guió: Chuck Pfarer

Val Kilmer, Carrie-Anne Moss

7 d’octubredel 26 al 28 de març

del 24 al 7 de maig

del 7 al 12 de setembre

del 5 al 31 d’octubre

del 18 de novembre 
al 9 de desembre

Fira de la Ciència
C/ Alqueria Blanca s/n - POIMA de Maó

Edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (Campus UIB)

International Senior University. 
Edifici Gaspar Melchor de 
Jovellanos (Campus UIB)

Centre de Cultura de “SA NOSTRA”
C/ Concepció, 12 - Palma

Sala de Cultura de “SA NOSTRA”
C/ Aragó, 11 - Eivissa

Centre de Cultura de “SA NOSTRA”.
C/ Concepció, 12 - Palma

Tots els dimecres d’octubre a les 19.30h

L'exposició Un Univers per descobrir té com a 
objectiu central desplegar la bellesa de 
l'Univers a través d'imatges d'alta qualitat. Més 
de cinquanta fotografies preses des dels 
millors observatoris professionals d'arreu del 
món acompanyades per textos explicatius 
guiaran el visitant en un viatge a través dels 
secrets de l'Univers.

Laboratorio de Astrofísica Espacial 
y Física Fundamental (Madrid)

Directora del Museo de 
la Ciencia de Valladolid

Catedràtic de la Universitat 
Autònoma de Madrid. 

Membre del Centre d’Astrobiologia i 
del Centre de Biologia Molecular.

Professor d'Investigació del CSIC. 
(Instituto de Física de Cantabria)

Centre de Cultura de “SA NOSTRA”.
C/ Concepció,12 - Palma

Tots els dimarts d’octubre a les 19.30h
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EIVISSA

Sunshine (2007)
14 d’octubre

Director: Danny Boyle
Guió: Alex Garland

Rose Byrne, Cliff Curtis, Chris Evans

Deep Impact (1998)
21 d’octubre

Director: Mimi Leder
Guió: Bruce Joel Rubin & 

Michael Talkin
Elijah Wood, Morgan Freeman, 

Téa Leoni, Robert Duvall

El Abismo Negro (1979)
28 d’octubre

Director: Gary Nelson
Guió: Jeb Roserbrook & Guerry Par

Maximilian Schell, Anthony Perkins, 
Robert Forster


