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      ACTIVITAT  D’ASTRONOMIA 

 

 

27 de maig, divendres, 20:30 h, Sala d’Actes de l’Institut 

“Samuel Gili i Gaya” 

 

 

 
 

 
 

 

 

El proper dia 27 de maig, divendres, a les 20:30  H,  el nostre amic 

astrònom Kike Herrero ens delitarà  amb la seva sessió del Cosmos i 

Observació Espacial amb Telescopi, que es farà al l’ Institut “Samuel Gili i 

Gaya” de Lleida. 

 



    
 

Kike Herrero es doctor en Física per la Universitat de Barcelona, 

astrofísic a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, astrofotògraf i un 

expert divulgador d’Astronomia. 

Esteu tots invitats, amb la certesa que podreu gaudir d’una experiència 

fascinant, que ja és una activitat clàssica al nostre Institut any enrere any i 

que tots esperem amb molta il·lusió i interès. 

Aquest any la conferència versarà sobre “ la vida dels estels ”.  

 

Posteriorment es procedirà a l’observació espacial amb telescopi dels astres 

més interessants de la nit. 

La sessió és oberta a tot el públic. 

Esperem que el bon temps ens acompanyi aquesta vegada per poder  portar 

a terme l’esperada activitat. 

Lloc de la conferència : Sala d’Actes de l’Institut. 

Lloc de l’observació amb telescopi : Camp Escolar. 

 

Fins divendres, dia 27-5-2016. 

 

Eugenio Salvatierra Domper. 

 

 

 

http://kike.taniz.org/wp-content/uploads/IMG_4994.jpg


 

La vida dels estels 

  
Els grans avenços de l’astrofísica durant el segle XIX ens van permetre 
començar a conèixer allò que s’esdevé a l’interior dels estels i que els fa 
produir l’energia que ens n’arriba. A més, hem pogut entendre que 
diferents brillantors i temperatures d’aquests estels no tan sols són 
indicadors de la seva mida, sinó també de l’estadi de la seva evolució. 
Des de la formació de la proto-estrella, passant per la seqüència 
principal i les diferents fases de “combustió” d’elements al seu nucli, 
fins a la seva mort més o menys violenta, l’observació de l’Univers ens 
ofereix tot el ventall d’astres que nosaltres mirem d’endreçar i 
comprendre per tal d’esbrinar com és el naixement, vida i mort dels 
estels. 

 


