
                                                                                                                                                    

    

Nota de premsa 

 

El màxim responsable de la NASA parlarà al Centre Social i Cultural de la 
Fundació ”la Caixa” amb alumnes de batxillerat de Madrid i Barcelona sobre els 
confins de la investigació espacial i els animarà a estudiar carreres científiques 
 

 
Conferència de Charles F. Bolden a 

estudiants a CaixaForum Madrid 
    

• CaixaForum Madrid acull demà divendres 28 de setembre, a les 

12 h, la conferència «Aspirar al més alt: Inspirant la pròxima 

generació de científics», dirigida per l’administrador de la NASA, 

Charles F. Bolden Jr.  

 

• Organitzada per l’ambaixada dels Estats Units a Espanya i 

l’Administració Nacional d’Aeronàutica i l’Espai (NASA, National 

Aeronautics and Space Administration), en col·laboració amb l’Obra 

Social ”la Caixa”, l’objectiu de la conferència és animar la joventut 

a seguir estudiant ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtica. 

Bolden parlarà amb centenars d’estudiants sobre les activitats de la 

NASA i sobre la seva pròpia experiència com a astronauta. 

 

• Diferents col·legis de Madrid han estat convidats a participar en la 

conferència que Charles Bolden oferirà a CaixaForum Madrid. A 

més, es retransmetrà per videoconferència a CosmoCaixa 

Barcelona, des d’on la podran seguir alumnes de diversos col·legis 

més. A més a més, la conferència també es podrà seguir 

públicament en directe a través d’Internet, a partir de les 12 h, al 

web de l’Obra Social ”la Caixa” www.lacaixa.es/obrasocial (Et 

recomanem), com també a través de Twitter amb l’etiqueta 

(hashtag) #NASASPAIN. 

 

 

Madrid, 27 de setembre de 2012. Nomenat pel president Barack Obama i 
confirmat pel Senat dels Estats Units, Charles Frank Bolden Jr. va començar la 
seva activitat com a dotzè administrador de la NASA el 17 de juliol de 2009. 
Lidera l’equip de la NASA i en gestiona els recursos per concretar les missions i 
els objectius de l’agència.  



                                                                                                                                                    

    

 
Fins que es va retirar, Charles Bolden va ser general de divisió del Cos de 
Marines, i els seus 34 anys de carrera van incloure 14 anys com a membre de 
l’Oficina d’Astronautes de la NASA. Després d’unir-se a aquesta oficina el 
1980, va fer quatre viatges a l’òrbita terrestre a bord del transbordador espacial 
entre el 1986 i el 1994, i va comandar dues d’aquestes missions. Entre els seus 
vols hi ha el llançament del telescopi espacial Hubble i la primera missió 
conjunta russo-nord-americana del transbordador, que va incorporar un 
cosmonauta com a membre de la tripulació. 
 
La seva carrera com a astronauta de la NASA va incloure assignacions 
tècniques com a oficial de seguretat de l’Oficina d’Astronautes, assistent tècnic 
del director d’operacions de tripulacions de vol, assistent especial del director 
del Johnson Space Center, cap de la divisió de seguretat del Johnson Space 
Center (supervisant els esforços de seguretat per al retorn al vol després de 
l’accident del Challenger el 1986), astronauta líder per a prova de vehicles al 
Kennedy Space Center i subadministrador assistent a la seu central de la 
NASA.  
 
Després del seu darrer viatge en transbordador el 1994, va deixar l’agència per 
tornar al servei actiu amb les forces operatives del Cos de Marines, com a 
subcomandant de guàrdia marines a la U. S. Naval Academy. Bolden va ser 
designat subcomandant general de la 1st Marine Expeditionary Force al Pacífic 
el 1997. Al principi del 1998, va servir com a comandant general de la 1st 
Marine Expeditionary Force Forward en suport de l’Operació Tempesta del 
Desert a Kuwait.  
 
Bolden fou ascendit al seu grau final de general de divisió el juliol del 1998, i va 
ser nomenat subcomandant de les forces dels Estats Units al Japó. Més 
endavant va ser general comandant de la 3rd Marine Aircraft Wing a la base 
aèria del Cos de Marines a San Diego, Califòrnia, entre 2000 i 2002, abans de 
retirar-se del Cos el 2003.  
 
Entre moltes altres condecoracions que ha rebut, cal destacar la Defense 
Superior Service Medal i la Distinguished Flying Cross. És membre del Saló de 
la Fama dels Astronautes des del maig del 2006. 
 
 
 
 

Conferència 



                                                                                                                                                    

    

Aspirar al més alt: Inspirant la 
pròxima generació de científics 
 

Charles F. Bolden Jr., administrador de la NASA 
 
Divendres 28 de setembre, a les 12 h 
En directe a través d’Internet a: 

http://www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/aspiraralom
asalto_ca.html 

 
CaixaForum Madrid 
Adreça: Pg. del Prado, 36. 28014 Madrid  
Telèfon d’informació: 913 307 300 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 913 307 317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


