
 

  

 

Nota de premsa 

 
El Planetari de Pamplona, l’Obra Social ”la Caixa” i 

la Fundación Caja Navarra organitzen  
una observació pública de l’eclipsi de sol  

que tindrà lloc el 20 de març  
 

• El Planetari de Pamplona, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación 

Caja Navarra han organitzat una observació pública de l’eclipsi 

parcial de sol d’aquest divendres 20 de març, si les condicions 

atmosfèriques són favorables. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 

promoure la cultura científica i apropar el coneixement a la 

ciutadania. 

 

• A Pamplona l’eclipsi començarà a les 9.10 hora oficial peninsular, i 

serà a les 10.15 hora peninsular quan tindrà lloc el màxim 

d’ocultació, aproximadament un 70 %. El fenomen astronòmic 

acabarà a les 11.25 h. 

 

• Es proporcionarà a tots els assistents unes ulleres especials 

d’eclipsi i s’habilitarà un bateria de telescopis de la Red  

Astronavarra amb els filtres i els mitjans adequats per a una 

observació segura. 
 

• A més, a la sala de conferències del Planetari, sota el guiatge dels 

nostres experts, oferirem informació continuada sobre el que són 

els eclipsis, el Sol, el sistema solar i la retransmissió de tot l’eclipsi. 

 

Pamplona, 20 de març de 2015. Què és un eclipsi i què s’observarà des de 

Pamplona el 20 de març de  2015? Un eclipsi de sol té lloc quan la Lluna 

s’interposa entre el nostre planeta i el Sol, de manera que fa que l’ombra que 

projecta la Lluna a l’espai toqui petites porcions de la superfície de la Terra. Per 

aquest motiu, els eclipsis de sol només tenen lloc en la fase de lluna nova, quan 

la veiem en la mateixa direcció que la nostra estrella. 

 

Diem que un eclipsi és total quan la Lluna amaga completament el disc del Sol. 

El nostre satèl·lit projecta damunt la Terra una petita ombra, anomenada ombra, 

que avança ràpidament per la seva superfície. Al voltant es crea una zona 



d’ombra, anomenada penombra, des d’on es veu l’eclipsi com a parcial. S’hi 

observa com la Lluna no tapa completament el disc del Sol. 

 

Si les condicions atmosfèriques ho permeten, l’eclipsi d’aquest divendres 20 de 

març es podrà contemplar com a parcial des de qualsevol zona d’Espanya, ja 

que quedarà immersa a la zona de penombra. A Pamplona l’eclipsi començarà 

a les 9.10 hora oficial peninsular (la que marquen els nostres rellotges). A partir 

d’aquest moment, es podrà distingir com el disc lunar va avançant des de la vora 

superior dreta del Sol i va amagant, a mesura que vagin passant els minuts, una 

quantitat més gran del disc solar. 

 

A les 10.15 hora peninsular s’arribarà al màxim de l’eclipsi, moment en què la 

fracció del diàmetre solar ocult per la Lluna serà a Pamplona de gairebé el 70 %. 

 

Protecció necessària per a l’observació 

Mirar el sol sense fer servir cap tipus de protecció és molt perillós perquè ens 

pot ocasionar lesions molt importants a la còrnia i cremades a la retina, de 

manera que es pot produir un punt cec a la zona danyada o, fins i tot, una 

ceguesa permanent. No s’ha d’observar mai un eclipsi parcial de sol sense 

adoptar les mesures de protecció adequades; tot i que una part del disc solar 

queda oculta, la resta que encara és visible ens pot cremar la retina. 

 

No es pot mirar en cap cas el sol, amb eclipsi o sense, fent servir radiografies, 

vidres de soldador, CD (o DVD), paper d’alumini per embolicar, vidres fumats, 

negatius velats, ulleres fosques, etc., perquè no filtren totes les radiacions solars 

danyoses o, si ho fan, és en un factor molt baix. 

 

Per gaudir de la visió de l’eclipsi a simple vista de manera segura, hi ha les 

anomenades ulleres d’eclipsi, unes ulleres especials homologades (amb 

muntura de cartró) proveïdes d’un filtre que elimina les radiacions solars 

danyoses; aquestes són les que es distribuiran als assistents a l’observació. Són 

fàcils de fer servir: es col·loquen com unes ulleres normals i, amb molta cura, 

permeten mirar cap al sol. Es recomana fer descansar la vista uns 30 o 40 

segons per cada minut d’observació. 

 

Més informació: 

 

http://pamplonetario.org/2015/03/eclipse-de-sol-el-20-de-marzo-de-2015/ 

 

Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa”  

Pablo Roncal: 948 208 517 - 625 105 070 / pjroncal@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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