CICLE DE CONFERÈNCIES

50 anys de
l’arribada
a la Lluna
UN GRAN IMPULS
D’AVENÇOS CIENTÍFICS
#CicleLaLluna
Febrer i març
del 2019

Durant anys, trepitjar la Lluna va ser un repte per a la humanitat, però...
a què es va haver d’enfrontar per aconseguir-ho? De la mà d’alguns dels seus
protagonistes, aquest cicle t’ofereix l’oportunitat de descobrir aspectes
menys coneguts de les missions a l’espai.
Dimarts 12 de febrer, a les 19 h
L’arribada a la Lluna: antecedents, missions Apollo i futures missions
A càrrec de José Manuel Grandela, enginyer tècnic de telecomunicacions que
ha participat en programes tripulats de la NASA, i Juan de Dalmau, president de
la International Space University a Estrasburg. Moderat per Milena Orlandini,
fundadora i directora de Tinkerers Geospatial Intelligence
Dimarts 26 de febrer, a les 19 h
De Galileu a la recerca de vida al sistema solar
A càrrec de Pilar Gil, professora del Departament de Física de la UPC
especialista en l’evolució estel·lar i Rafael Clemente, director del primer
Museu de la Ciència i Planetari de Barcelona. Moderat per Meritxell Gimeno,
enginyera electrònica i candidata a astronauta
Dimarts 12 de març, a les 19 h
Viatges (imaginats) a la Lluna: de Kepler, a Tintín
A càrrec de José Manuel Sánchez, físic i catedràtic en Història de la Ciència
a la UAM i acadèmic de la RAE . Moderat per Mónica Blanco, professora del
Departament de Matemàtiques de la UPC
Dimarts 19 de març, a les 19 h
L’origen de la Lluna i els seus efectes a la Terra
A càrrec de Jordi Gutiérrez, professor del Departament de Física de la UPC
i astrofísic especialista en l’evolució estel·lar. Moderat per Mariona Badenas,
astrofísica per la Yale University i enginyera espacial de recerca
i desenvolupament
Dimarts 26 de març, a les 19 h
Ser astronauta avui: els reptes de l’espai
A càrrec de Reinhold Ewald, físic, astronauta a les missions Soyuz TM 24 i Soyuz
TM 25 i cap de la Divisió d’operacions a l’ESA. Moderat per Meritxell Gimeno,
enginyera electrònica i candidata a astronauta
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El preu de l’entrada inclou l’accés a les exposicions

