
     
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 
En el 50 aniversari de l’arribada de l’home a la lluna, el Museu 
d’Història de Catalunya apropa als més joves aquell moment 
crucial de la humanitat  
 
Quan Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins van enlairar-se cap al cel, el 16 de 
juliol de 1969, avui fa 50 anys, bona part de la humanitat va contenir l’alè. Fins al 24 de 
juliol, desenes de milions de persones seguiren la retransmissió de l’Apollo 11. Ningú es 
volia perdre el moment, en directe, en què la primera persona posava un peu a la 
superfície lunar. Era el 20 de juliol de 1969 i suposava el cim de la cursa espacial.  
 
Aquell moment queda lluny per a molta gent, especialment pels més joves, per qui pot ser 
complicat comprendre la rellevància d’aquesta fita històrica i la fascinació que va suposar 
pel món. Per aquest motiu, amb motiu de l’aniversari, aquest dissabte, precisament el 20 
de juliol, el Museu d’Història de Catalunya disposarà un planetari al vestíbul del museu on 
s’explicarà als més joves, d’una manera immersiva i propera, què va ser la missió Apollo 
11, com es va dur a terme, quants astronautes hi van anar, quants dies va trigar, com va 
aterrar a la lluna, què van fer allà i com van tornar.  
 
L’activitat es repetirà en quatre sessions (a les 12, les 13, les 17 i les 18 h), té un preu de 
2€ per participant i cal inscriure’s a mhcvisites.cultura@gencat.cat o trucant al 932254244. 
 
I tu... recordes com va anar la cursa espacial? 

No cal ser adolescent ni millenial per no conèixer o no recordar bé quines van ser les 
etapes de la missió Apollo 11 o com es va assolir aquesta fita històrica de l’enginy humà. 
Per aquest motiu, en paral·lel a l’activitat familiar, el Museu ha preparat una petita exposició 
el línia que en recull els antecedents i les etapes de la cursa espacial entre la Unió 
Soviètica i els Estats Units fins arribar a trepitjar la Lluna.  

A més de l’explicació, és interessant fer-hi un cop d’ull per trobar algunes imatges 
històriques, veure el primer informe televisiu del llançament de l’Spútnik 1, sentir-ne el 
batec com ho van fer els radioaficionats aleshores o llegir la notícia que es va publicar a 
Catalunya. També permet sentir l’àudio del discurs de John Fitzgerald Kennedy anunciant 
la intenció d’enviar l’home a la lluna i el de la famosa frase de Neil Armstrong abans de 
trepitjar la superfície lunar: “Un petit pas per a l’home, però un gran salt per a la humanitat”.  

Tot a http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_linia/la_cursa_espacial 
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