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El divendres 28 de setembre a l’espai Àgora del CosmoCaixa de Barcelona tindrà lloc 

una videoconferència amb CaixaForum Madrid, des d’on l’administrador de la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) i astronauta, Charles F. Bolden, impartirà 

la conferència Shooting for the Moon: Inspiring the Next Generation of STEM -Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics- Thinkers (Aspirar al més alt: un referent per 

a la propera generació de científics).  

 

Des de CosmoCaixa, es connectarà en directe per videoconferència amb Madrid per seguir 

en directe la seva presentació i, al final, s’obrirà un torn de preguntes durant el qual el 

públic de Barcelona tindrà un espai assignat per intervenir. L’activitat s’adreça a alumnes 

de ciències de segon de batxillerat amb un especial interès en l’astronomia, la física i l’espai. 

La sessió serà en anglès, amb traducció simultània. És un acte d’assistència per invitació.   

 

L’acte començarà a les 11:45 amb una presentació per part de la Cònsol General dels EUA a 

Barcelona, Tanya C. Anderson, i tot seguit es connectarà amb Madrid, on el Director de 

l’Àrea d’Investigació, Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social La Caixa, Enric Banda i 

l’Ambaixador dels EUA, Alan D. Solomont presentaran a Charles Bolden. La Consellera de 

Cultura, Educació i Premsa de l’ambaixada, Kate Byrnes moderarà la sessió. 

 

Designat pel president dels EUA Barack Obama el 17 de juliol de 2009, Charles Bolden és el 

dotzè administrador de la NASA i, com a tal, dirigeix l’agència espacial nord-americana, el 

seu equip humà i recursos. Membre del Cos dels Marines (un dels cossos que integren les 

http://www.nasa.gov/


Forces Armades dels EUA) i astronauta de la NASA durant 14 anys, 

Bolden ha viatjat quatre cops a l’espai a bord del transbordador 

espacial, entre 1986 i 1994. Entre aquestes missions, destaquen la 

primera en col·laboració amb l’agència espacial russa o el 

desplegament del telescopi espacial Hubble.  

 

Bolden va néixer l’any 1946 a Columbia, Carolina del Sud. Va 

formar part del Cos dels Marines 34 anys, 14 dels quals com a 

membre de la NASA. L’any 1968 es va graduar a l’Acadèmia Naval 

dels EUA i va ser designat segon tinent al Cos dels Marines, on va 

esdevenir aviador. Bolden, destinat a Tailàndia, va realitzar més de cent missions de 

combat a Vietnam, Laos i Cambodja, entre 1972 i 1973. Llavors, va tornar als EUA on va 

seguir ocupant diverses posicions als Marines i prosseguint la seva formació, fins a 

incorporar-se a l’agència espacial l’any 1980. Hi va restar fins al 1994, quan va 

reincorporar-se als Marines, on al 1998 el van ascendir a General Major. Es va retirar al 

2003, després de rebre nombroses condecoracions militars. Després de guanyar les 

eleccions del 2008, el president Obama el va designar administrador de la NASA, 

convertint-se així en el primer afroamericà en ocupar aquest càrrec.   

 

Podeu consultar el blog de Charles F. Bolden a la web de la NASA:  

http://blogs.nasa.gov/cm/blog/bolden/posts/post_1344232802884.html 
Llegir algunes de les seves impressions personals en aquest article:  

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/02/06/charles-boldens-story-segregated-south-low-

earth-orbit 

Descobrir més detalls de la seva intensa biografia:  

http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/bolden-cf.html 

 

Podeu deixar les vostres preguntes per a Charles Bolden a la pàgina de 

l’activitat que hem creat al nostre Facebook:  

https://www.facebook.com/usconsulate.barcelona  

El dia 28, podreu seguir l’acte a través del twitter @USConsulateBCN  
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