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Punt d’informació i recollida polseres 
Plaça del Arbres (C/ de la Muralla 5 – Edifici 
del Centre Cívic planta -1) 
Obertura: 10.30am (dissabte) 
Tancament: 11pm (dissabte) 

Apagada, concert i observació amb telescopis 
Plaça Major de Prades 
Inici: 23h (dissabte) 
Final: 2am (diumenge) 

Planetari 360 
Sala Polivalent del Centre Cívic (C/ de la 
Muralla 5) 
Obertura: 11h (dissabte) 
Tancament: 2am (diumenge) 

Conferència: “La fortuna de la vida“ a càrrec 
de Joan Anton Català @ estelsiplanetes 
Sala 1 d’octubre (C/ de la Muralla 5) 
Inici: 12h (dissabte) 
Final: 13h (dissabte) 

Mirador del Cel de Prades 
Camp de Futbol (C/ Colomers) 
Inici: 23:30h (dissabte) 
Final: 1.30am (diumenge) 

Espai Aficionats 
Creu de Montblanc (Camí Vell de Montblanc) 
Inici: 23:15h (dissabte) 
Final: 2am (diumenge) 

Restauració i foodtrucks 
Per tot el poble 

Zones d’aparcament 
Pàrquing de l’Era (C/ Riu Montsant 4) 
Pàrquing del costat de la benzinera 
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Punt d’informació  
Plaça del Arbres (C/ de la Muralla 5 – Edifici del Centre Cívic planta -1) 
Obertura: 10h (dissabte) 
Tancament: 23h  (dissabte) 

Aquest és el centre neuràlgic de “Prades apaga els llums i encén els estels”. Aquí podeu recollir les polseres 
que us donaran accés als diferents espais de la jornada, fer la vostra inscripció, així com rebre qualsevol 
informació sobre el Prades apaga els llums i encén els estels. 
També hi trobareu tota la informació necessària per desplaçar-vos pel poble, el marxandatge de la jornada i 
les localitzacions importants i us informaran de què s’hi fa en cada moment.  

Planetari 360 
Sala Polivalent del Centre Cívic (C/ de la Muralla 5) 
Obertura: 11h (dissabte) 
Tancament: 2h am (diumenge) 

Al llarg de tota la jornada (cada hora) podeu assistir a les diferents sessions especials al Planetari 360 que 
està instal·lat a la Sala Polivalent del Centre Cívic (al costat del Punt d’Informació).  
Cal comprar entrada especial que inclou l’assistència a la jornada amb l’extra del planetari (amb preu reduït 
si és anticipada: 10€ anticipada o 15€ el dia 18 de juny) per a la sessió al planetari. També es poden comprar 
les entrades al punt d’informació segons el nombre de places disponibles a cada sessió (places limitades). 
La durada de la sessió al planetari és d’entre 30 i 40 minuts segons la pel·lícula escollida. També es s’inclou 
una simulació del cel dins del planetari. 
 
Les sessions que es projectaran són: 
• Apollo XI, 50 anys  la Lluna: Acompanyem els astronautes de la missió Apollo XI. Recomanat a partir de 4 

anys. Pel·lícula en català  Horaris: 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00, i 00.30 
• Two small pieces of glass: un viatge per la història de l’astronomia i la invenció del telescopi. Recomanat 

a partir de 10 anys. Pel·lícula en castellà  Horaris: 13.00, 16.00, 20.00, 21.00, 23.30, i 1.30 
• Mundo anillo: explorem el Sistema Solar i la possibilitat de vida als exoplanetes. Recomanat a partir de 4 

anys. Pel·lícula en castellà  Horaris: 12.00 (CAST), 15.00, i 18.00 (CAST). 
La simulació del cel serà sempre en català excepte els horaris de les 12.00 i les 18.00, que seran en castellà. 
 
Un cop començada la pel·lícula no es podrà entrar al planetari. 
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A les 19.30 es farà un Concert en directe de presentació de la música del nou espectacle KOSMOS del Parc 
Astronòmic a càrrec del Director Artístic del Parc Gerard Marsal. 
 
Abans, durant i després del concert, hi haura diferents propostes de G-Astronomia pels restaurants i bars 
de Prades. 
 
A les 23.00 realitzarem el compte enrere per l’apagada de llums de tot el poble. Aquest és el moment àlgid 
de la nit. Podrem viure una nit molt fosca, coincidint amb la lluna decreixent, des d’un dels millors cels del 
país.  
Després de l’apagada, posarem a la vostra disposició diversos telescopis perquè, gràcies al guiatge dels 
diferents monitors astronòmics, pugueu gaudir de l’observació en directe de galàxies, nebuloses i cúmuls 
d’estrelles amb telescopis professionals automatitzats de la mà dels Guies del Parc. 

Apagada, concert i observació amb telescopis 
Plaça Major de Prades 
Inici: 19.30h (dissabte) 
Final: 2h am (diumenge) 

Mirador del Cel de Prades: Interpretació del cel 
Camp de futbol (C/ Colomers) 
Inici: 23.30 (dissabte) 
Final: 1.30 (diumenge) 

Des de les 23.30h a les 1.30am, al Camp de Futbol, us oferim diverses sessions de “Viatge pel Cel de 
Prades” on un guia del Parc us oferirà una ruta guiada amb làser verd per les diferents constel·lacions, la 
seva mitologia i els objectes més destacats que hi podem observar. 
 
Les places són limitades per ordre d’inscripció que s’efectuarà el mateix dissabte, és per això que quan es 
reculli la polsera de la inscripció al Punt d’Informació caldrà indicar en quin horari es vol assistir. 

Conferència: Conferència “La fortuna de la vida“ a càrrec de Joan Anton Català 
Sala Polivalent del Centre Cívic (C/ de la Muralla 5) 
Inici: 12h (dissabte) 
Final: 13h  (dissabte) 

Conferència “ La fortuna de la vida “ a càrrec de Joan Anton Català @ estelsiplanetes 
Un cop acabat l’acte signatura de llibres a càrrec de l’autor, Joan Anton Català 



En aquest espai convidem a totes i tots els aficionats a l’astronomia a portar els seus telescopis i plantar-los 
per a fer observacions i/o practicar l’astrofotografia. La nit serà ben fosca i l’apagada de llums permetrà 
observar el cel en les millors condicions. 

Podreu trobar diferents establiments de restauració i foodtrucks que serviran propostes gastronòmiques 
inspirades en la jornada.  
Us convidem a deixar-vos perdre pels carrers i racons de Prades en una nit com la que viurem, sense llums i 
amb un contacte directe amb el cel estrellat.  

Espai Aficionats 
Creu de Montblanc (Camí Vell de Montblanc) 
Inici: 23.15h (dissabte) 
Final: 2h am (diumenge) 

Restauració i foodtrucks 

Per tot el poble 

 

Dins del nucli urbà de Prades no es pot aparcar. Als afores hi ha diferents ubicacions però per assegurar 
l’aparcament s’han habilitat dos espais per a deixar el cotxe: 
 - Pàrquing de l’Era (C/ Riu Montsant 4) 
 - Pàrquing del costat de la benzinera a l’entrada del poble venint des de Vilanova de Prades  

Zones d’aparcament 

Dues ubicacions estratègiques 

 

RALLY FOTOGRÀFIC “Prades Apaga els Llums 2022” veure bases al web del Parc Astronòmic. 
Aprofitant aquesta segona edició de la festa de l’astronomia a casa nostra, us volem convidar a registrar en 
imatges aquesta vetllada. Aquest concurs de fotografia nocturna està obert a tothom, independentment del 
nivell i equip. Les imatges es poden registrar amb càmeres dedicades o fins i tot amb l’ús de dispositius 
mòbils. 

RALLY FOTOGRÀFIC “Prades apaga els llums 2022” 



Altra informació d’interès: 
 

Per accedir a tots els espais (excepte el Planetari) caldrà mostrar la polsera que us lliurarem, el mateix dia, 

al Punt d’Informació amb prèvia inscripció (tots els majors de 4 anys han de treure tiquet al web del Parc). 

Aquesta té un cost promocional de 5€ (10€ si fem la inscripció el mateix dia). Us recomanem fer la 

inscripció amb antelació i així el dia de l’apagada de llums podreu recollir la polsera sense haver de fer 

cues i gaudint del preu promocional reduït.  

Us animem a passar pel Punt d’informació on hi haurà la venta de marxandatge. Amb la compra d’aquests 

complements ens ajudeu a instal·lar aparells de mesura de la foscor que permeten estudiar com millora la 

qualitat del cel a mesura que els diferents municipis de l’entorn van canviant el seu enllumenat. Us 

convidem a visitar el nostre projecte: Mesurem la foscor. A més de la mesura de foscor també treballem en 

un projecte de recerca que tracta d’una estació de detecció de meteors que treballa en xarxa. Podeu trobar 

el projecte: Detecció de meteors. 

 

Disposeu de places d’aparcament gratuït pels entorns propers al centre del poble. També teniu a la vostra 

disposició dos aparcaments gratuïts (assenyalats al mapa). Us demanem que un cop apagades les llums 

del poble (a partir de les 23.00) limiteu la circulació tan sols als desplaçaments de sortida de Prades, i que 

sempre ho feu amb prudència. 

 

Després de l’apagada de llums (23.00) recomanem fer ús tan sols de llum vermella per desplaçar-nos pel 

poble. Podeu portar frontals o petites llanternes de llum vermella o tapar-les amb un làmina de paper de 

cel·lofana vermell. D’aquesta forma garantim que tothom pugui gaudir de la foscor del moment.  

 

Prades és una població de muntanya on sol fer força fred. Malgrat estem a les portes de l’estiu, 

recomanem que porteu roba d’abric. 

 

Recordeu que és una jornada on prima el respecte per la naturalesa i pels altres assistents. Preguem 

màxima responsabilitat i tenir cura de les nostres pertinences. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
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