
 

        

  
 
 

Nota de premsa 

El premi Nobel de Física Michel Mayor 
dissertarà a CosmoCaixa sobre l’existència 

d’altres mons a l’univers 
 

• La Fundació ”la Caixa” presenta a CosmoCaixa la conferència 
Altres mons al cosmos, i potser amb vida!, a càrrec de Michel 
Mayor, guanyador del Premi Nobel de Física 2019. 
 

• Michel Mayor, un dels astrofísics que va detectar el primer 
exoplaneta als anys noranta, explicarà al museu dedicat a la ciència 
de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona com estan avançant les 
investigacions en aquest camp. 
 

• La sessió se celebrarà l’11 de maig a les 19 h i s’emmarca en el 
cicle Grans de la ciència, que acull personalitats il·lustres de la 
ciència que han aportat al món fites o descobriments excel·lents. 
 

• Aquesta conferència de divulgació científica s’organitza en 
col·laboració amb el Consolat General de Suïssa a Barcelona i 
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. 

 
 
Barcelona, 4 de maig de 2022. La Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb 
el Consolat General de Suïssa a Barcelona en el marc del seu 175è aniversari i 
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IECC), presenta a CosmoCaixa l’11 
de maig a les 19 h la conferència Altres mons al cosmos, i potser amb 
vida!, a càrrec de Michel Mayor, premi Nobel de Física 2019. 
 
Michel Mayor és un dels astrofísics que, als anys noranta, van detectar per 
primera vegada un exoplaneta, és a dir, un planeta que orbita una estrella 
diferent del Sol i que, per tant, no pertany al sistema solar. El científic suís va 
ser guardonat juntament amb el seu company de recerca, Didier Queloz, amb 
el Premi Nobel de Física per aquest descobriment. Mayor i Queloz van iniciar 
d’aquesta manera un nou camp de l’astrofísica. No solament existeixen a 
l’univers planetes inconcebibles fora del nostre sistema solar, sinó que són 
legió, ja que des d’aquell moment s’han descobert 4.057 exoplanetes, alguns 
de la mida de la Terra i amb capacitat per acollir vida. 
 

https://cosmocaixa.org/ca/p/altres-mons-al-cosmos-i-potser-amb-vida-_a58158436
https://cosmocaixa.org/ca/p/altres-mons-al-cosmos-i-potser-amb-vida-_a58158436
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El científic reflexionarà a CosmoCaixa sobre l’existència de diferents mons a 
l’univers i sobre quants d’aquests mons podrien estar habitats, qüestions que, 
d’altra banda, ja van tenir presents els filòsofs de l’antiguitat fa més de 2.000 
anys, per bé que no ha estat fins a la descoberta dels exoplanetes que s’han 
detectat milers de sistemes planetaris. Gràcies al descobriment de Mayor, 
actualment ja és possible estudiar la massa, la mida, la composició química i 
l’atmosfera d’aquests planetes combinant diverses tècniques. 
 
Aquesta sessió de divulgació científica serà moderada pel dr. Ignasi Ribas, 
astrofísic, expert en exoplanetes, director de l’IEEC i investigador a l’Institut de 
Ciències de l’Espai (ICE-CSIC). 
 
Cicle dedicat als grans de la ciència 
 
Aquesta sessió és la primera del nou cicle Grans de la ciència, que acollirà a 
CosmoCaixa personalitats il·lustres de la ciència que han aportat al món fites o 
descobriments excel·lents. En cadascuna de les sessions, els visitants que 
s’acostin al museu podran explorar, per mitjà dels millors científics i científiques 
de l’actualitat, els aspectes més rellevants i fascinants de la ciència 
contemporània. 
 
D’aquesta manera, els espectadors podran escoltar, explicades pels mateixos 
experts, troballes i aportacions extraordinàries i, a més, solucionar els dubtes 
que puguin sorgir. És una oportunitat única per accedir al coneixement sobre 
l’univers i el nostre planeta, sobre la matèria i la vida, sobre l’evolució o sobre 
qualsevol altre estudi que ens ajudi a respondre les grans preguntes de la 
ciència, guiats pels seus grans protagonistes. 
 

CONFERÈNCIA 
 

Dimecres 11 de maig de 2022, a les 19 h 
ALTRES MONS AL COSMOS, I POTSER AMB VIDA! 
 
Michel Gustave Edouard Mayor (Lausana, 1942) és un astrònom suïs que, 
juntament amb Didier Queloz, va descobrir per primera vegada el 1995 un 
exoplaneta que orbita una estrella de tipus solar. Per aquest descobriment, tots 
dos astrònoms van rebre el Premi Nobel de Física l’any 2019. 
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Mayor va néixer a Lausana, Suïssa. Va 
estudiar Física a la Universitat de 
Lausana i es va doctorar a la Universitat 
de Ginebra el 1971. La seva tesi 
doctoral tractava sobre l’estructura 
espiral de les galàxies. La necessitat de 
fer nombrosos mesuraments de les 
velocitats estel·lars el va portar a 
desenvolupar un nou tipus 
d’espectrògraf astronòmic. A partir d’aquell moment, es va dedicar a l’estudi de la 
cinemàtica estel·lar (l’estudi del moviment de les estrelles). El 1984 va ser 
nomenat professor a la Universitat de Ginebra. Els seus treballs es van orientar 
cap a l’estudi de les propietats estadístiques de les estrelles dobles intentant 
trobar companyes cada vegada més lleugeres. Això el va portar de manera 
natural cap a la cerca d’exoplanetes al voltant d’estrelles. 
 
El 1995, quan treballava a l’Observatori de l’Alta Provença amb l’espectrògraf 
ELODIE, Mayor i el seu doctorand Didier Queloz van descobrir 51 Pegasi b, el 
primer objecte de massa planetària al voltant d’una estrella de seqüència 
principal, amb el mètode de les velocitats radials, gràcies a l’espectrògraf. Tres 
anys abans s’havien descobert exoplanetes al voltant d’estrelles de neutrons. 
 
Del 1998 al 2004 va ser director de l’Observatori de Ginebra i representant de 
Suïssa en el Consell de l’ESO (Observatori Europeo Austral). El 2007 es va retirar 
com a professor de la universitat, però es va mantenir com a professor honorari i 
continua en actiu com a investigador. 
 
El 2007 va continuar la seva investigació amb l’espectrògraf HARPS, inventat per 
ell mateix i que va instal·lar al telescopi de 3,6 m de diàmetre de l’Observatori de 
La Silla (Xile). Amb aquests espectrògrafs s’han descobert diversos exoplanetes 
més. El 25 d’abril de 2017, juntament amb altres investigadors, va descobrir 
Gliese 581 c, el primer exoplaneta conegut amb característiques terrestres (rocós 
i situat a la zona habitable de la seva estrella). El 2019, Mayor i Queloz van rebre 
el Premi Nobel de Física «pel descobriment d’un exoplaneta en òrbita d’una 
estrella de tipus solar». 
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Més informació i entrevistes:  

 
Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685  
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

@FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT 
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