
09:30 Recepció, lliurament de documentació

09:45 Presentació de la jornada (autoritats de l’Ajuntament de Figueres; del de  
 Terrassa i d’Albanyà; de la Diputació de Girona, i de l’Associació cultural  
 “Planeta da Vinci” i “Yecora Patent Agency” com organitzadors).
 Introductor de la Jornada, Dr. Marià Baig, Professor de Física a l’UAB
 i Vicepresident de l’IEE.

10:15 Primera conferència: “L’inici de la nova astronomia d’Ones
 Gravitatòries”, Dr. Carles Sopuerta.

11:15 Pausa café / possibilitat de visitar l’exposició d’astrofotografia
 de Juan Carlos Casado al hall.

11:45 Segona conferència: "Einstein, la vessant humana d’un geni”
 Dr. Andreu Valls.

12:45 Tercera conferència: “Cosmologia i principis antròpics:
 L’Univers fet a mida de l’ésser humà?” Dr. Josep Triginer.

14:00 · 14:30   Pausa dinar

16:30 Quarta conferència introductòria del concert “Art i relativitat”;
 Dr. Andrés Aragoneses.

17:30 Estrena mundial de l’obra audiovisual de Joan Carles Casado
 i Santi Escura, “CELESTIAL. Una visió de l’espai des del nostre planeta”  
 sincronitzada amb passe de video d’astrofotografies amb música de piano.

20:00 Pica-pica gastronòmic amb vins de la DO Empordà realitzat pel restaurant  
 Agumas [ Restaurant del càmping Bassegoda-Albanyà . Amb reserva prèvia].

22:00 Observació astronòmica i explicacions a zona càmping
 Bassegoda-Albanyà, amb telescopis, a càrrec del divulgador científc
 Rafa Balaguer, President de l’Associació Astrogirona.

Vivim en una societat marcadament tecnològica, on el benestar d’avui es recolza en la 
Ciència d’ahir, i on el benestar del demà haurà de recolzar-se en la Ciència d’avui. És per 
això que us convoquem a aquesta Jornada de Relativitat, on pretenem fer entenedors, 
fàcils i familiars els coneixements que ens ajuden a comprendre l’Univers en què vivim.
Volem incidir en la importància de la Ciència bàsica, així com en les aplicacions 
d’aquesta. La teoria de la Relativitat és poc intuïtiva però ens ha ajudat a conèixer 
l’Univers, el seu passat, el seu futur i el nostre lloc en ell. Porta més de cent anys 
d’èxits i recentment ha estat portada de diaris degut a la detecció de les ones gravita-
tòries. Aquesta detecció, predita por Einstein el 1915, es pot qualificar de fita històrica 
i ens obre les portes a una nova manera d’observar el Cosmos.
Parlarem d’ones gravitacionals, però també del lloc de l’ésser humà a l’Univers, del 
costat humà d’Albert Einstein i de què ens diu el cinema sobre la Relativitat.
T’acostem la Relativitat i l’Astronomia de manera entenedora, de la mà de grans cientí-
fics i divulgadors. Els ponents que ens acompanyaran en aquest viatge han fet recerca 
a les universitats més prestigioses del món, i alhora han participat en moltes activitats 
de divulgació, explicant conceptes abstractes de manera entenedora. Volem ajudar-te 
a entendre idees cabdals de la Ciència d’avui i de la del demà.
Però com dèiem més amunt, no volem tampoc deixar de banda l’aspecte humà. Per 
això incloem a la jornada els aspectes històrics i et mostrem com Ciència i Art estan 
íntimament entrellaçats. Volem tractar aspectes científics, però també volem estimular 
els teus sentits amb humor, música i imatges captivadores, fruit del maridatge entre 
aquests dos àmbits del saber humà.
Tot això amb un caràcter marcadament Empordanès. Esperem, doncs, que en gaudeixis 
i passis un dissabte enriquidor.

Andrés Aragoneses Aguado _ Físic i President de l’Associació “Planeta da Vinci”
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He somiat una cosa que ni tot el talent d’un home no podria explicar.
William Shakespeare. “Somni d’una nit d’estiu”, acte IV, escena 1ª
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DISSABTE 29 D’OCTUBRE DE 2016
Sala gran de La Cate. Figueres
Càmping Bassegoda. Albanyà
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CONFERÈNCIES
ASTROFOTOGRAFIA
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL
CONCERT DE PIANO
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA

PATROCINA:

ORGANITZA:

http://ca.figueres.cat  //  contacte@planetadavinci.com

+ INFORMACIÓ:

Les Jornades tindran lloc el dissabte 29 d’octubre de 2016
a la Sala gran de La Cate. Figueres
[ Ronda del Rector Arolas nº4, 17600 Figueres · www.lacate.cat ]

L’observació astronòmica tindrà lloc al càmping Bassegoda
[ Camí Camp de l’illa, 17733 Albanyà · www.bassegodapark.com ]

Reserva prèvia obligatòria: al Congrés (gratuït) i també al Sopar i Allotjament, abans 
del 25 d’Octubre. Via web: http://ca.figueres.cat


