
Agrupación Astronómica de la Safor 
 
La finalitat de l’Agrupació és la investigació i la 

divulgació de l’astronomia. Es creà en 1994. A 
l’actualitat som més de 70 socis. No té ànim de lucre. 

La astronomia estudia els diferents cossos  de 
l’univers, des dels més pròxims a nosaltres: la Lluna, el 
Sol, els Planetes, els Asteroides, i els Cometes, uns altres 
de més llunyans: estrelles, nebuloses, i cúmuls d’estels, 
fins els més llunyans com les galàxies.  Estudia el seu 
naixement, evolució i final, així com els seus 
moviments, composició, mida, distància, etc. En cap 
moment pretén esbrinar el futur per la posició dels astres 
(això és l’astrologia). 

L’astronomia també estudia molts altres apartats com: 
- Predir i observar eclipses de Sol i de Lluna. 
- Possibilitats de xocar amb un asteroide o cometa (fa 

65 milions d’anys ocasionà la desaparició dels 
dinosaures). 

- Vida en altres móns, intel·ligent o no. 
- Origen de l’univers (cosmologia), etc. 
 
L’Agrupación Astronómica de la Safor (AAS) realitza 

activitats molt diverses. Els divendres ens reunim a les 
20h 30 a la casa de la Natura. Hi ha un tema proposat i 
posteriorment debat sobre aquest tema i esdeveniments 
destacats de l’astronomia. 

 
Es realitzen Cursos d’Iniciació a l’Astronomia. 

Tenen  una part teòrica i una altra practica, amb maneig 
de telescopi i aprenentatge de les principals 
constel·lacions. Si voleu més informació, preguem que 
us poseu en contacte amb la AAS. 

 
Publiquem un butlletí , Huygens, que es reparteix 

entre els socis, centres públics i biblioteques. Al butlletí 
hem col·laborat més de 15 socis. Anem pel número 48. 
Es bimestral i modèstia apart, està a l’altura de les 
millors revistes d’astronomia espanyoles. Té articles de 
divulgació planetària, història de l’astronomia, 
arqueoastronomia sobretot egípcia, cosmologia, 
mitologia de les constel·lacions, efemèrides d’asteroides 
i planetes, vida en l’univers, comentaris de programes 

informàtics o rellotges de Sol, etc. La seva lectura és 
amena i apta per a tothom. 

 
A l’agrupación també disposem d’una biblioteca: 

llibres d’astronomia general, intercanvi de revistes 
d’altres agrupacions, CD-Roms, programes informàtics 
d’astronomia, etc. 

 
Divulgació de l’astronomia. Realitzem xerrades a 

diferents centres: Ajuntament de Bellreguard, Palma de 
Gandia, etc. 

 
Observacions astronòmiques. Diversos socis 

disposen de telescopi fix, però la majoria ens desplacem 
a les afores de Gandia, Marxuquera, buscant cels 
obscurs i nets, sempre que la lluna estiga menuda, i per 
suposat no estiga ennuvolat. Els dies d’observació són 
els divendres i tenim un calendari amb els dies previstos. 
També organitzem observacions si hi ha esdeveniments 
extraordinaris, ja siguen cometes o pluges d’estels 
fugaços. I per últim, realitzem dues o tres observacions 
populars a l’any per a tot qui estiga interessat a conèixer 
una mica millor aquesta bonica ciència. 

 
A la pàgina posterior hem ficat allò que anem a 

mostrar-los aquesta nit: La Lluna, Júpiter, Saturn, 
Cúmuls d’estels i diverses constel·lacions a simple vista. 

Per a aquesta aficció no és necessari comptar amb 
grans equips, ni desplaçar-se molt lluny, ni realitzar 
grans inversions, sols cal “alçar el cap i mirar”. 

 
Si vols conèixer-nos millor pots vindre els divendres a 

la Casa de la Natura o visitar la nostra pàgina: 
www.astrosafor.net 

 
 

 
 
 
 
 

Agrupación Astronómica de 
la Safor. 

 

 
 

Seu Social :     Casa de la Natura. 
  Parc de l’Est 

   46700 Gandia 
Apartat Correus 300 Gandia 

 
Web:  http://www.astrosafor.net 

 
Correu electrònic: cosmos@astrosafor.net 

 
 

 


