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O Concello de Guitiriz organiza unha xornada sobre
astronomía. Contaremos co experto Moisés Lameiro, socio e
presidente da Asociación Astronómica Cova da Serpe.
Redactor da revista AstronomíA (antiga Tribuna de
Astronomía e Universo) durante varios anos e uns dos
organizadores da  primeira edición de Astrogalicia,  que nos
achegará información sobre esta temática, e en especial sobre
a estrela de Rosalía de Castro, a cal poderemos ver de preto.

Programa
21:00 : Saída dende o campo da Feira de Guitiriz. 

21:15: Cea na área recreativa de Parga. Cada persoa que

participe levará a súa comida.

22:00:  Rematada a cea, Moisés Lameiro falaranos sobre as

estrelas, cometas.... Contaremos cun panel explicativo cedido

pola Agrupación de Astronomía Io da Coruña así como un

mapa do ceo.

22:30: Rematada a explicación iremos ata Pedrafita, lugar no

cal faremos a observación estelar. Aconséllase levar unha

esterilla e prismáticos. PRAZAS LIMITADAS
É necesario facer reserva.
 Inscricións e información:

982 37 01 09 
Concello

Noite do 13 ao 14 de agosto
21:00 a 01:00Parga - Pedrafita

CONCELLO DE GUITIRIZ

Obrigatorio acudir 
con máscara.
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