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Editorial  
La constància té premi  

Constància en mantenir la nostra agrupació funcionant durant quaranta-nou 
anys. Constància fins aconseguir disposar d’un telescopi de 10 polzades 
controlable per ordinador (tot i que alguns socis van avançar diners per a 
comprar-lo). Constància fins assolir un estàndard de qualitat en les 
observacions, que ha fet possible obtenir el codi que ens permet figurar en el 
llistat d’observatoris del Minor Planet Center. Constància en la compra de 
loteria cada Nadal fins obtenir un premi que, tot i ser modest, ens va permetre 
adquirir una CCD de darrera generació; constància, en definitiva, per a poder 
realitzar programes de col·laboració amb entitats de reconegut prestigi.  
 

Aquesta labor realitzada d’una o altra manera per tots els socis ha tingut un 
inesperat premi, que té la forma del document que podeu contemplar a la 
portada d’aquest número. Aquest document avala la nostra participació en la 
missió DEEP IMPACT del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la mateixa 
institució que va enviar les sondes Viking a Mart o les naus Voyager a Júpiter 
i Saturn, les quals actualment es troben de camí vers les estrelles. 
 

La missió DEEP IMPACT tingué com a objectiu estudiar l’interior del cometa 
Tempel I; per aconseguir-ho, res més espectacular que fer que una part de la 
nau espacial xoqués amb el cometa durant la seva trajectòria al voltant del 
Sol i estudiar els materials que l’explosió resultant expulsaria cap a l’espai. 
Això requeria que l’òrbita del petit cometa (fàcilment influenciable per 
l’atracció gravitatòria d'altres cossos del Sistema Solar) fos determinada amb 
extrema precisió. Per això era necessari observar el cometa d’una manera 
continuada durant els mesos anteriors a l’impacte. Desgraciadament, els 
observatoris professionals de major envergadura no disposen de temps 
suficient per a dedicar-se a aquestes feines. 
 

I aquí entrem nosaltres. Els organitzadors de la missió van pensar en emprar 
la xarxa d’observatoris amateurs que ja participen en la determinació d’òrbites 
per al Minor Planet Center, per la qual cosa es van posar en contacte amb 
tots els observadors, a fi efecte que fessin un seguiment més exhaustiu del 
Tempel I. Així, vam enviar les observacions astromètriques d’aquest cometa 
que poguérem realitzar. 
 

Però no acaba aquí la cosa. Per a poder estudiar el resultat de l’impacte (es 
podia fallar l’objectiu) també calia observar les variacions de brillantor que 
presentés el cometa abans i després de l’explosió, un impacte que, per cert, 
no vàrem poder observar en directe, atès que a Espanya durant aquell 
moment era de dia. Per aquest motiu, també realitzarem les oportunes 
observacions fotomètriques, que s’enviaren amb les d’astrometria.  
 

Així que continuarem amb la constància (pobra xicota, quina feinada que li 
donarem!), a fi efecte que el nostre estimat COSMOS assoleixi noves fites 
que ens permetin, per què no, el descobriment d’un nou cometa o asteroide o, 
simplement, acomplir quaranta-nou anys més.   
 

                                                                     Ferran García Luque 
   

  

      COL·LABORA: AJUNTAMENT DE MATARÓ

     



 

 

 

Les observacions públiques que realitzem des de les nostres instal·lacions continuen sent tot un èxit. 
A dalt: instant de l’observació i seguiment d’un asteroide i un cometa, feta amb càmera CCD (21 
d’octubre de 2006). A baix: un moment de l’observació de la nebulosa d’Orió, realitzada el dia 20 de 
gener d’enguany (més detalls a les pàgines 6 i 7).  
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Notícies de l’agrupació   

Ha passat més d’un any d’ençà l’aparició del darrer número de la 
revista. Durant aquest temps, a la nostra agrupació han passat un munt de 
coses, que d’una manera resumida tot seguit explicarem.  
 
 
 Sortida astronòmica i cultural al Montsec 
 
 Una de les activitats que amb millor regust de boca recordem és la sortida 
astronòmica i cultural que vàrem organitzar entre els dies 29 d’abril i 1 de maig del passat 
2006. Aprofitant l’avinentesa d’aquell pont, més d’una trentena d’aficionats a l’astronomia de 
diverses agrupacions (Grup d’Astronomia de Tiana, Agrupació Astronòmica Aster de 
Barcelona i, naturalment, Cosmos de Mataró) gaudirem d’uns dies plens d’activitats.  
 

    

A l’esquerra: visita a la Torre 
dels Moros de Llanera. Sota: 
alguns dels participants a 
l’entrada del dolmen. 
 

En primer lloc, cal 
recordar les dues 
sessions d’observació 
realitzades en el decurs 
de les nits del 29 i el 30 
de maig. Aquestes 
sessions astronòmiques 
van fer possible apreciar 
la gran qualitat del cel 
d’aquelles contrades, 
atesa la transparència, 
estabilitat i foscor que 

reflectí la volta celest, molt especialment durant la primera nit. Les sessions van seguir un 
esquema gairebé idèntic: havent sopat, una munió de gent s’atansava a la plana propera a 
l’alberg on ens hostejàvem per participar en l’observació. Però igual que succeeix amb el 
darrer moviment de la “Simfonia 
dels Adéus” de Joseph Haydn, 
a mesura que les hores 
transcorrien el nombre de 
“supervivents” anava disminuint, 
fins que, gairebé a trenc d’alba, 
tan sols uns pocs irreductibles 
aficionats encara romanien a 
peu de canó. Per a ells era la 
glòria del silenci nocturn i 
l'íntima delectació dels plaers 
d’Urània, de la mateixa manera 
que tan sols ells patiren, amb 
força grams de son a les 
parpelles, les conseqüències 
d’una atapeïda agenda 
d’activitats. 
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De fet, la primera d’aquestes activitats es va realitzar anant de camí a l’alberg. Una 
aturada a Llobera –un llogarret que es troba a mig camí de Torà i Solsona- va servir per 
conèixer la magnífica galeria catalana de la Torre dels Moros, de la qual se’n donaren 
explicacions a peu de monument (vegeu imatges de la pàgina anterior). 

 

 

 

Després, cercarem un indret obac per ingerir l’entrepà o els nutrients embolcallats 
dins la carmanyola; tot seguit, continuarem el viatge fins arribar a Guàrdia de Noguera. Un 
sopar no massa prometedor va precedir la primera sessió d’observació, de la qual ja n’hem 
fet cinc cèntims unes línies més amunt. 

 
El segon dia d’estada al Montsec 

l’aprofitàrem per anar fins al Congost de Mont-
Rebei (a dalt). El ritme tranquil de la caminada 
no va permetre travessar-lo del tot, però el que 
veiérem és meravellós, o si més no prou 
engrescador per a pensar en repetir 
l’experiència. De retorn a l’alberg, la resta del dia 
la dedicàrem a descansar, tot esperant la 
segona sessió d’observació.  
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Finalment, el dia de retorn anà precedit d’una visita al Castell i l’abadia de Mur 
(imatges inferiors de la pàgina anterior), que com tothom sap era la residència del comte de 
Mur. Aquests monuments romanen al terme municipal de Guàrdia de Noguera (Guàrdia de 
Tremp). Les explicacions de la guia van permetre a tothom fer-se una idea força 
versemblant tant de l’arquitectura d’aquesta construcció defensiva com de les dures 
condicions de vida de tots els que hi romanien, comte inclòs. 
 

A sota: els participants de la sortida astronòmica i cultural al Montsec. 

 
 
Segona Mostra d’Entitats de Mataró  
 
Una de les altres activitats a les quals cal parar esment és la participació de la nostra 

agrupació dins la Segona Mostra d’Entitats de Mataró, celebrada els dies 25 i 26 de 
novembre de l’any passat. Aprofitant l’avinentesa, a més de muntar un estand amb material 
de l’entitat (telescopis, projecció 
d’imatges i animacions amb un 
canó de llum, pòsters), vàrem 
organitzar dues observacions 
públiques, dissortadament no 
massa reeixides ateses les 
regulars condicions meteorolò-
giques. La imatge de la dreta 
reflecteix el moment en què 
l’alcalde de Mataró, Sr. Joan 
Antoni Baron, va visitar el nostre 
estand (fotografia: Anna Aluart, 
apareguda a Mes Maresme, 27 
de novembre de 2006). 
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Aniversari de l’Agrupació Astronòmica d’Alella  
 
Els companys de l’Agrupació Astronòmica d’Alella estan d’enhorabona, perquè 

enguany acompleixen el seu desè aniversari. Per aquest motiu, en el decurs dels passats 
19, 20 i 21 d’abril amb molt d’encert varen organitzar diverses conferències i observacions 
públiques, un audiovisual astronòmic i una exposició. La nostra agrupació va ser una de les 

entitats convidades als actes 
organitzats per l’entitat d’Alella, 
i s’afegí a la celebració 
participant en tots els actes i 
amb la conferència “3 anys de 
codi MPC A06”,  impartida per 
l’Esteve Cortés (a l’esquerra). 
La nostra agrupació també va 
prendre part en les darreres 
Jornades Estatals d’Astrono-
mia, tal i com amb tota mena 
de detalls ho expliquen 
l’Elisenda Arís i en Jordi 
Lopesino a l’article inclòs en 
aquest número. 
 

 
Observacions públiques, conferències i visites d’escoles  
 
D’ençà fa un parell d’anys, les observacions públiques han esdevingut un dels pals 

de paller de la nostra agrupació. Això ja ho comentàvem en el número anterior de la revista, i 
amb satisfacció i orgull podem dir que l’èxit de convocatòria d’aquestes activitats s’ha 
mantingut i incrementat d’uns mesos cap aquí. Sense comptar ni les observacions obertes 
de les darreres efemèrides astronòmiques (eclipsi de Lluna, ocultació de Saturn per la Lluna) 
ni les dutes a terme en el marc d’altres activitats (Mostra d’Entitats, Cosmocaixa), des del 
passat octubre fins el juliol d’enguany hem dut a terme vuit observacions públiques, que han 
comptat amb una assistència mitjana que depassa el mig centenar de persones. D’especial 
rellevància varen ser l’observació i seguiment de cossos menors realitzada el mes d’octubre, 
així com la de la Nebulosa d’Orió del proppassat gener, tal i com testimonien les imatges 
reproduïdes a la pàgina 3. Per altra banda, també comptaren amb una gran participació les 
observacions de la Lluna del passat desembre, així com les de Saturn i el Sol, 
respectivament celebrades els mesos de febrer i maig d’aquest any.  
 

   
 

A l’esquerra: fent cua rera el telescopi durant l’observació pública del Sol (maig de 2007). 
A la dreta: explicació a peu de telescopi en el decurs de l’observació pública de Leo (maig de 2006). 
 

Tampoc podem oblidar-nos de la bona acollida que tingué tant la conferència “Els 
Mites del Big Bang” –impartida el mes de març de l’any passat- com el Segon Curset 
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d’Iniciació a l’Astronomia, celebrat en tres sessions durant el mes de novembre. En tots dos 
casos, en Ferran Garcia va ser el mestre de cerimònies. Finalment, cal parar esment tant en 
les visites que diversos grups d’alumnes de col·legis de Mataró han anat realitzant durant 
aquest any com en l’observació que organitzarem per un altre grup escolar de Masnou el 
passat mes de maig. 
 

Seguiment de l’eclipsi de Lluna i l’ocultació de Saturn per la Lluna  
 
Durant aquests darrers mesos, dos dels fenòmens astronòmics que han gaudit d’una 

major participació han estat l’eclipsi de Lluna del proppassat 3 de març i l’ocultació de Saturn 
per la Lluna del dia 22 de maig d’enguany. No ens deturarem en el reeixit seguiment de 
l’eclipsi, perquè la Núria Ricós ho explica en l’article que es reprodueix més endavant; quant 
a l’ocultació, reproduïm dues de les imatges que va obtenir en Ramon Lázaro des de 
l’observatori, les quals testimonien la magnífica tasca que dugué a terme, ja que la 
diferència de lluminositat que hi ha entre la Lluna i Saturn fa bastant problemàtica la 
consecució d’una seqüència d’imatges satisfactòries.  

 

 A dalt: ocultació de Saturn per la Lluna. Imatges obtingudes el proppassat 22 de maig del 
moment de l’ocultació per en Ramon Lázaro, emprant el nou refractor de la cúpula gran (ø 152 mm; 
F: 1370 mm), mitjançant projecció d’ocular (William Optics de 2 polzades de diàmetre i 40 mm de 
focal) i un adaptador construït per l’autor de la fotografia. Càmera SONY DSC-V1. 
 

Millores en l’agrupació. Instal·lació d’un nou refractor a la cúpula gran  
 
Coincidint amb els primers mesos d’aquest any, s’ha procedit a canviar el vell 

refractor de l’agrupació per un de nou, el qual ha estat molt amablement cedit en usdefruit 
per en Ferran García Luque, l’actual president de Cosmos. Les característiques d’aquest 
instrument el fan clarament superior a l’emblemàtic refractor que fins fa uns mesos hi havia a 
la cúpula gran del local. És una ullera de 152 mm de diàmetre i 1370 mm de distància focal, 
dotat d’una muntura preparada per poder treballar amb suport informàtic. Amb aquesta 
cessió, serà possible dur a terme força treballs de seguiment que fins ara eren gairebé 
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impossibles de realitzar, com ara el seguiment de planetes amb webcam. Pel que fa a l’antic 
refractor, romandrà exposat de manera permanent a la sala d’actes. No podem oblidar que, 
al cap i a la fi, la seva silueta és la que donà forma al logotip de l’entitat.   

 

       

 
A l’esquerra: darrera imatge de l’antic refractor de l’agrupació, encara a la cúpula gran. 

A la dreta: moment de la instal·lació del nou refractor, cedit en usdefruit per en Ferran García. 
  
Concessió d’una petita subvenció per part de l’ajuntament   
 
A la tercera va la vençuda. Després de dos anys d’infructuosos intents, “Cosmos” ha 

rebut una petita subvenció provinent de l’ajuntament de Mataró, l’import de la qual ascendeix 
a la quantitat de 400 euros. Esperem i desitgem que aquesta concessió no sigui un fet aïllat, 
sinó l’inici d'un ajut més continuat i generós per part del consistori en reconeixement a la 
tasca divulgativa i de recerca que duem a terme des de l’agrupació.  

 
Esteu interessats en adquirir un telescopi? Compte amb les gangues! 

 
 De tant en tant, algunes persones interessades en adquirir un telescopi s’atancen al 
nostre local per demanar-nos consell. El que nosaltres fem és establir una mena de protocol, 
mitjançant el qual els preguntem si fa molt temps que es dediquen a l’astronomia, si ja tenen 
telescopi i de quin tipus, què els interessa més de l’astronomia (observació planetària, cel 
profund, fotografia, etc).  
 

En el procés d’elecció d’un telescopi, un punt important és el pressupost disponible. 
En aquest sentit, des de ja fa un cert temps un centre comercial conegut per tothom ofereix, 
de manera més o menys periòdica, telescopis i binocles de marca anomenada amb una 
relació qualitat-preu molt bona. Ara bé, ens consta que, en alguns casos, el funcionament 
d’alguns telescopis no és del tot satisfactori, atès que la qualitat d’alguns materials emprats 
és potser inferior a la que trobaríem adquirint aquests mateixos aparells en una botiga 
especialitzada. Això ocasiona un cert maldecap en persones sense coneixements mecànics 
o electrònics, ja que la posta a punt o reparació de petites avaries requereix d’una certa 
habilitat o bé d’algun tipus de formació específica.  

 
Pel que fa al servei post-venda, hem de dir que no el dóna la superfície comercial, 

sinó el fabricant dels telescopis, que es troba a Alemanya. En cas d’avaria o mal 
funcionament, el fabricant no fa la reparació directament, sinó que envia el recanvi de la 
peça que suposadament n’és la causa, per la qual cosa és el comprador el que s’ha de fer 
càrrec de la substitució del component.  

 
Amb tot, si teniu en compte els inconvenients que es poden derivar de l’adquisició 

d’un d’aquests telescopis i us considereu prou capacitats per resoldre’ls, val la pena arriscar-
se a comprar-ne un, ja que hem comprovat que la qualitat òptica és prou bona. 
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XVII Congrés estatal d’astronomia 
 

El passat pont de la Puríssima es van celebrar les jornades estatals 
d’astronomia a la bonica i “humida” ciutat de Santander. Dos socis de 
Cosmos vam tenir el plaer i l’oportunitat d’assistir, na Elisenda Arís i en 
Jordi Lopesino. 
 
 La primera cosa que us cridarà l’atenció serà, probablement, el canvi de denominació 
de les Jornades, doncs actualment i amb el vot unànime de tots els representants de les 
agrupacions que vam assistir, ara es denomina “Congrés”. El motiu és molt clar, és molt més 
fàcil trobar espònsors i ajuts econòmics d’ajuntaments i diputacions sota aquesta nova 
denominació. Per altra banda s’han fet les mateixes activitats, conferencies, ponències, 
activitats, passadissos (és el que més ens agrada a tots, compartir experiències amb altres 
companys d’afició de la resta de l’estat), deliciosos menjars de la regió càntabra, turisme, 
provar telescopis nous (hi havia representants de la casa Takahashi, William Optics, 
Meade...)  i sobre tot mullar-nos sota la pluja intensa que ha caigut a Santander. 
 
 S’ha de destacar la cordialitat i la bona rebuda dels nostres companys càntabres i la 
quantitat de regals que ens han fet: bosses de viatges, paraigües (molt oportuns), llibres 
d’astronomia, revistes, guies de turisme, col·leccions de cd’s de música clàssica... De debò 
que no exagerem gens ni mica si diem que el valor dels regals sobrepassava el preu 
d’inscripció a les Jornades (perdó, al Congrés). Però cal destacar que la part humana ha 
sobrepassat amb escreix la part material. 
  
 Una de les altres coses a comentar seria la gran afluència de congressistes catalans, 
hi havia representació de la majoria d’entitats del nostre país: Gat (Tiana), Cosmos (Mataró), 
Aster (Barcelona), Cometes_Obs (La majoria de BCN i rodalies), Sabadell, (ídem), SADEYA 
(Barcelona), Lleida (ídem), Grup d’astronomia Desvern (Sant Just). En aquest congrés ens 
vam assabentar que El sr. Oliver, president de tota la vida de Sabadell ja no ocupa el càrrec 
i vam conèixer en persona al nou president, Sr. Antoni Ardanuy Dellà, al qual vam convidar 
que visités la nostra agrupació. 
 

     
 

A l’esquerra: Conferència inaugural a càrrec de José Mª Diego (IFCA). A la dreta: els 
acompanyants fent turisme i passant fred mentre els astrònoms estàvem per les nostres coses. 
 

Les ponències van ser molt interessants, però destacarem la del nostre amic Josep 
Lluís Salto, de la llista de cometes_obs, membre d'Aster i membre d'una agrupació d’Àger. 
En Josep Lluís ens va ensenyar virtualment el seu observatori d’Àger i ens va fer una 
demostració de com funciona. En Josep Lluís, és dels pocs amateurs d’Espanya que té un 
observatori totalment robotitzat. Pot observar tranquil·lament assegut a casa seva que està a 
160 km del seu observatori. La seva xerrada va ser simplement al·lucinant. La resta 
d’aficionats que van presentar les seves ponències van demostrar l’altíssim nivell 
d’investigació amateur, on les CCD portaven el pes de la recerca. Un petit grup d’aficionats 
ens van delectar amb recerques més senzilles, però no menys interessants com la vida de 
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William Herschel i la seva música o com observar Parhelios. També van venir prestigiosos 
astrofísics que treballen al nostre país, entre ells el conegudíssim Mark Kidger, amb l’ultima 
entrega de Deep Impact o Juán P. Mercader en l’amena i interessantíssima conferència de 
cloenda del congrés.  
 

         

 
Superior, a l’esquerra: Montse Campas i Ester Chesa, poc després de la seva ponència: 

“Les dones dels astrònoms”. Superior, a la dreta, el millor de cada casa: Aymamí (GAT) Lopesino 
(Cosmos) Naves (Aster) Bel (Sabadell) i de fons en Pio Baroja. A baix: fotografia de grup del 
Congrés. 

  
L’elecció del lloc de les noves Jornades (perdó congrés) va ser molt emocionant. Es 

van presentar dues candidatures, Màlaga i Osca.  Per un marge de vots molt estret (2) va 
guanyar la candidatura d’Osca. Així que ja ho sabeu, al Maig de 2008 (és la data que té més 
números per sortir) ens veurem a Osca. 
 
 Aquest ha estat un petit resum del Congrés. Si algú vol més informació, podeu 
trobar-la a:  http://www.astrocantabria.org/congreso/   En la pàgina de l’agrupació càntabra 
trobareu el llistat d’entitats que van assistir, les fotografies del concurs d’astrofotografia i 
d’altre material molt interessant. 
 

Elisenda Arís i Jordi Lopesino 
Socis de Cosmos 
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Selenografia: primers resultats i l’eclipsi total 
 

 Dins de la nostra agrupació, el que es vol és engrescar als socis a 
participar en les activitats que es realitzen, així com proposar idees i 
engegar projectes que facin del grup una cosa més dinàmica.  
 
 Un dels projectes que es va començar a posar en marxa va ser el de fer un atles 
fotogràfic de la Lluna des del nostre observatori. Amb l’ajut dels socis més experimentats, el 
propòsit d’aquest projecte era permetre, tant als aficionats més novells que van iniciar el 
projecte com a tots els socis que s’hi volguessin apuntar, la familiarització amb els 
instruments i materials astronòmics de què disposem a l’agrupació, per utilitzar-los tot 
traient-ne el màxim profit possible.  
 
 Així doncs, abans d’acabar l’any, vàrem començar a fer proves fent servir el telescopi 
refractor i una càmera rèflex amb pel·lícula. Malgrat que potser les dues nits que vam 
treballar no eren molt clares i els resultats obtinguts poden millorar bastant, almenys vàrem 
començar a agafar més confiança alhora de manipular el material. 
 

     
 
La casualitat ha volgut que les fotografies reproduïdes a dalt pertanyin a la darrera 

seqüència realitzada amb el telescopi de la cúpula gran –emblema de l’agrupació-, ja que 
amb el canvi d’any hi ha hagut també canvi de telescopi, cosa que també ha fet que el 
treball fotogràfic hagi tingut un parèntesi.  

 
Les tasques per instal·lar el nou telescopi van durar força, però van estar enllestides 

a temps per poder fer el seguiment fotogràfic de l’eclipsi de Lluna d’aquest mes de març. 
 
Aquest fenomen va atreure molta gent, que es va acostar a la nostra agrupació per 

seguir-lo a través dels telescopis, cosa que va fer que l’observació pública que vàrem 
organitzar fos tot un èxit, ja que més de 200 persones van visitar el nostre local al llarg de la 
nit, fet que va provocar que la xerrada que es prepara abans de fer l’observació per fer més 
entenedor allò que es pretén veure s’hagués de repetir fins a tres vegades durant la durada 
de l’eclipsi. Per tal d’atendre la demanda de la gent de poder veure la Lluna a través del 
telescopi, vàrem plantar-ne tres al terrat del local, mentre que des de la cúpula gran vam fer 
el seguiment fotogràfic de l’eclipsi, obtenint fins a 300 imatges amb una càmera digital, 
acoblada al telescopi gràcies a un adaptador que va preparar en Ramon Lázaro. 

 
Amb totes les fotografies realitzades, un cop processades, s’ha pogut fer un pòster 

que, en forma de separata, incloem en aquesta revista. 
 
               Núria Ricós Cruells   
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Amb nom propi 
 

No fa pas gaire temps que na Elena López, una sòcia molt jove de la nostra agrupació, em va 
preguntar: 

 
 —Per què alguns objectes de cel profund tenen nom propi? 
 
 I se’m va quedar mirant, esperant una resposta. He de dir que la pregunta no em va sorprendre 
gaire, doncs ja me l’havia fet jo un munt de vegades. Na Elena en veure que no contestava em va 
alliberar de les meves cavil·lacions amb un inquisitiu: 
 
 —Per què, eh? 
 
 En veure que no li acabava de contestar va fer un sonor i decebut sospir i se’n va anar a 
preguntar a un altre. I no és que no li volgués explicar, és que primer necessitava posar en ordre els 
meus pensaments. 
 
 La pregunta em va sumir en profundes reflexions. És cert que al firmament hi ha objectes molt 
singulars amb nom propi i no només amb una designació de catàleg, sinó una autèntica i descriptiva 
denominació: Nebulosa de Nord-Amèrica, el Pelicà, Califòrnia, Cocoon, l’hamburguesa de 
Gómez... Com es bategen els objectes de cel profund?, per votació popular?, per sorteig?... Tot i que, 
si t’atures a pensar veus que els noms dels objectes del cel són com els motius de les persones: de 
vegades són obvis i d’altres resten ocults fins que algú obre la boca i diu: “però si sembla un...” 
 
 Mentre na Elena anava amunt i avall amb les seves preguntes jo continuava cavil·lant: de 
vegades els noms s’acumulen com les capes de pintura vella i s’ha de gratar una mica si volem 
conèixer el passat d’un objecte. NGC 2261 seria un bon exemple per explicar-ho. Ja que NGC 2261 és 
més coneguda pel seu nom comú: “Nebulosa variable de Hubble”. Aquesta nebulosa es troba a 2° al 
NE de l’estrella 13 Monocerotis, de magnitud 4.5, i està tocant la part sud del vastíssim cúmul nebular 
denominat NGC 2264. Malgrat que NGC 2264 és cent vegades més gran que la nebulosa variable de 
Hubble aquesta última és la més observada. La història d’NGC 2261 és ben curiosa: la va descobrir 
l’astrònom William Herschel a l’any 1783 i ha quedat constància del comentari que va fer en veure-la: 
“Sembla un vano”. Si tot hagués anat com mana el sentit comú, d’altra banda el menys comú de tots 
els sentits, se l’hauria d'haver batejat amb l’espontani comentari del seu descobridor, però 
lamentablement no va ser així. 130 anys després del descobriment de Herschel l’astrofísic americà 
Edwin Hubble va desentranyar la natura de la nebulosa descobrint que era variable. El descobriment 
d’aquest fenomen va provocar que es bategés la nebulosa amb el nom amb que la coneixem a 
l’actualitat. Però no acaba aquí la historia de NGC 2261. L’estrella que sembla que il·lumina la 
nebulosa és R Monocerotis: una estrella variable que fluctua entre la 9.5 i la 13 magnitud. I si ho 
comparem amb la variabilitat de la nebulosa, sorpresa!, no es corresponen. Sembla ser que R 
Monocerotis és en realitat una nebulosa tipus “Cocoon” i alberga en el seu interior una estrella acabada 
de néixer amb un petit sistema solar en formació. Indubtablement aquest descobriment és molt més 
important que el de la variabilitat de la nebulosa, però, ves quina cosa, no ho és prou per desbancar el 
nom de “Nebulosa variable”. Particularment m’agrada més el nom del “Vano”. 
 
 I ja que estem, vaig pensar, per què no podem batejar nosaltres un objecte de cel profund? 
Ostres, quina bona idea! Ho proposaré en la propera reunió de junta, i en l'ordinària de socis, i en la..., 
però primer hauríem de buscar un candidat que fos proper i a la vegada suggerent. Home, ara se 
m’acut NGC 2775: una discreta galàxia de magnitud 11 que es troba a la constel·lació del cranc. Es pot 
localitzar fàcilment, i amb telescopis mitjans, a 5.5º SE de l'estrella 65 Cnc, seguint l’enfilació δ 47 Cnc- 
α 65 Cnc. La proposta no és esbojarrada ja que aquesta galàxia ja ha patit alguna vicissitud al llarg del 
temps que ens facilitarà, i molt, el seu bateig. Sense anar més lluny, quan l’astrònom anglès William 
Herschel la va descobrir, a l’any 1783, la galàxia es trobava dins dels límits de la constel·lació de 
l’Hydra. Així doncs, és què s’ha mogut? Potser em preguntarà algun despistat, doncs no, no s’ha 
mogut; el que passa és que en 1939 la IAU va establir les noves fronteres de les constel·lacions i NGC 
2775 es va trobar, de cop i volta, vivint en la parcel·la del Cranc. Així, crec, que podríem proposar el 
nom de: “La desterrada.” 
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 I per què en comptes d’un nom no en proposem uns quants? Vaig pensar que potser una 
anàlisi més detallada de la galàxia ens donaria les pistes necessàries per fer-ho. La galàxia presenta 
poc interès en una primera i ràpida inspecció: té un nucli dens i lenticular que destaca en el disc de la 
galàxia que recorda a... un suculent i sideral ou ferrat. Segona proposta: “La Galàxia de l’ou ferrat.” 
 
 Si volem afinar encara més podem fer servir la tecnologia, sempre més potent, de les càmeres 
CCD. Les imatges CCD ens mostren una gran quantitat de detalls. Entre els que destaquen els braços 
de la galàxia, que són molt prims i semblen cosits al nucli. Tercera proposta: “L'ensaïmada.” 
 
 Ara que ja tenia tres propostes per la galàxia NGC 2775 vaig pensar que ja tenia prou 
arguments per explicar-li a l'Elena López per què alguns objectes de cel profund tenen nom propi. Però 
no comptava amb que la meva amiga ja havia saciat la seva curiositat de mans d’un altre company. De 
totes maneres vaig creure oportú treure el tema una altra vegada, tot explicant els meus arguments i la 
meva proposta. 
 

—Ostres, estàs com un llum! 
—Podríem fer una mena de concurs popular —vaig dir—. Qui ens impedeix batejar, de nou a 
NGC 2775. 
—Home, ningú, suposo. Però “La galàxia de l’ou ferrat” no sona gaire bé. 
—Sí, sí —va afegir un altre soci— i l’ensaïmada, què? 
—Tres quarts del mateix. 
La polèmica estava servida. Na Elena s’ho mirava tot amb una rialla burleta. 
—Quin enrenou que he organitzat —va pensar. 
Jo intentava convèncer a tothom. 
—Potser creieu que els noms que he proposat són ridículs, però després de comprovar que un 
astrònom aficionat va batejar la nebulosa planetària PK 359-6.2 com l’hamburguesa de 
Gómez, em sembla que tot si val. Per què hem de ser nosaltres menys que aquest Gómez? 
 
         Jordi Lopesino 
 

                   
 

A l’esquerra: NGG 2261. A la dreta: NGC 2264.  
La història de la primera nebulosa s’explica amb detall en aquest article. 
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Entre asteroides i cometes 
 

Ja fa una mica més de tres anys i mig d’ençà que vàrem començar a fer 
seguiment de cossos menors, és a dir asteroides i cometes. Des d’aleshores s’han 
pogut fer observacions, fins ara, d’un total de 65 asteroides i 50 cometes. 
 

Hom pot pensar que no és gran cosa en més de tres anys, però tenint en compte que les 
observacions es fan des d’una ciutat de més de 100.000 habitants i situada al costat del mar, amb el 
que això representa en quant a contaminació lluminosa i afectació atmosfèrica, podríem dir que no està 
malament. Ja voldrien moltes altres agrupacions haver-ho pogut fer. 

 
En relació a lo abans esmentat, les condicions climatològiques no han estat massa bones els 

darrers mesos i això ha comportat llargs períodes d’inactivitat. També, els objectes que ens són 
assequibles, pensant principalment en els cometes més brillants, han “brillat” precisament per la seva 
absència. Pel que fa als asteroides, malgrat el fet de que n’hi ha a centenars de milers, aquells que són 
més profitosos de fer pel seu interès de localització, són també més dificultosos per la seva alta 
magnitud que obliga a fer moltes imatges per sumar i obtenir una relació senyal soroll (RSR) prou alta, 
i una velocitat de desplaçament força alta per sobre del fons dels estels. 

 
Tot això amanit amb altre tipus de problemes amb els mitjans tècnics emprats (telescopi, CCD, 

etc.), sense deixar de banda el fet que qui ho du a terme, també participa de la majoria d’activitats que 
s’han vingut portant a terme a la nostra agrupació, com són l’organització de les observacions 
públiques i d’algunes sortides d’observació, participació en mostres, congressos i xerrades,  realització 
de treballs de manteniment del local-observatori, creació de la pàgina web, etc. 
 
 
 Asteroides 
 

D’entre els objectes observats n’hi ha hagut de ben fàcils, com van ser el 779 (Nina) i el 925 
(Alphonsina), ambdós al voltant de la magnitud 12, i que en el seu moment serviren perquè ens 
concedissin el codi MPC. Tot just estàvem començant, i no era cosa de provar objectes difícils. D’altres 
han estat més complicats, com el 1979 MB6 i el 2004 EO23 que estaven voltant de la magnitud 19 en 
el moment de la seva observació. Enmig d’aquells, objectes de diverses magnituds, alguns amb tant 
sols una observació i d’altres en varies ocasions. 
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Però dels 65 asteroides observats, 35 són NEOs (Near Earth Object), és a dir objectes que 

tenen una òrbita que passa prop de la Terra. Potser es podria destacar, des del punt de vista de la 
possibilitat d’aproximació de la seva òrbita, el 2005 JU81 (vegeu imatge a la pàgina anterior), un 
objecte d’entre 100 mts i 300 mts del que s’ha calculat una distància mínima a la Terra de 0.00196 UA 
(~294.000 km), el mes de Maig del 2051. És a dir, una distància inferior a la Terra-Lluna. Esperem que 
els càlculs siguin correctes. 

 
Tanmateix, de totes les observacions fetes de NEOs, set han estat per confirmar objectes nous 

que han aparegut anunciats a la pàgina del MPC, i d’aquests, quatre resultaren ser cometes. Els 
objectes confirmats fins ara son: P/2005 JQ5 (Catalina), 2005 MX1, 2004 EO23, 2006 SK134, C/2006 
W3 (Christensen), C/2006 XA1 (LINEAR) i C/2007 M2  (LINEAR). Esperem poder-ne fer uns quants 
més amb permís de la contaminació llumínica que malauradament augmenta dia rera dia. 

 
Cometes 

 
Aquests objectes tenen l’atractiu, en front dels asteroides, de ser en alguns casos molt 

canviants, i de vegades poden arribar a oferir-nos imatges força espectaculars, especialment si arriben 
a ser visibles a ull nu. Aquest ha estat el cas del C/2006 P1 (McNaught), que es va poder veure a les 
nostres latituds a mitjans Gener d’enguany, amb una magnitud al voltant de -4. Malauradament per 
nosaltres, va decidir donar tot un espectacle meravellós quan ja es trobava fora del nostre abast visual. 
Només alguns observadors situats en llocs elevats d’alguns punts de la península, van poder arribar a 
veure les bandes transversals de la llarga cua, sortint per l’horitzó crepuscular, mentre que a l’hemisferi 
sud van poder veure com el cometa desplegava una magnífica cua, llarga i corbada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns de nosaltres també vàrem poder observar-lo visualment, amb menys majestuositat però. 

En Ferran García el va poder veure i fotografiar des del terrat de l’observatori de Cosmos. Jo mateix el 
vaig veure des d’un espai obert fent frontera entre els termes de Parets del Vallés i Lliçà de Vall. Més 
tard, un petit grup ens vam desplaçar a observar-lo des d’un magnífic mirador que hi ha al terme de 

Imatge del cometa C/2006 P1 amb 
una antena de radio en primer terme, 
que serví per enfocar la càmera. 
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Vilassar de Dalt. El cometa aparegué per sobre de les muntanyes tot just quan els darrers raigs de Sol 
s’estaven apagant. Amb un nucli brillant i una cua lleugerament oberta apuntant en direcció oposada a 
la nostra estrella, no visible ja. Va ser magnífic, malgrat la curta durada de l’esdeveniment, ja que aviat 
es va esvair entre una fina, però fosca, capa de núvols que hi havia a baixa altura, a nivell de la torre 
de Collserola i del Tibidabo que emergien per sobre d’ella.  

Per desgràcia, el cas del C/2006 P1 no és habitual i es produeix molt de tant en tant. Per això 
ens hem de conformar, que no és poc, amb poder-ne fer imatges des de l’observatori, o bé, anar a un 
lloc prou fosc i observar-lo amb el telescopi. Aquest va estar el cas del 73P/Schwassmann-Wachmann 
(buf, que difícil!), ja que vam poder observar un dels seus trossos més brillants (el C), després de que 
es trenqués, durant la sortida que vam fer al Montsec a principis de Maig del 2006. Però també se 
n’han fet imatges i mesures astromètriques del cometa abans de la seva ruptura i posteriorment de 4 
dels trossos resultants, i trameses després al MPC. Podeu veure-les a la nostra pàgina web. 

 
Igual que passa amb els asteroides, no tots els cometes que són observables en un moment 

donat estan al nostre abast. Normalment, tot cometa amb una magnitud al voltant de la 16ª o més, és 
complicat de fer-ne imatges depenent de la condensació de la seva coma i de la situació en el cel de 
Mataró. No obstant però, tenim el cas del C/2006 W3 (Christensen) que en vam obtenir imatges quan 
tenia una magnitud de 18,2. Això va ser fent observacions de confirmació del NEO 6W01CB3 a mitjans 
Novembre del 2006. Després ja no es van donar les condicions per poder-lo tornar a observar. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hi ha cometes que han estat força observats com és el cas del 9P/Tempel 1, amb 88 línies de 

mesures, i del que en teniu una imatge aquí dalt.  Moltes d’aquestes observacions es van fer en 
col·laboració amb el “Small Telescope Science Program” del JPL de la Nasa dins del grup 
Cometas_Obs, amb qui col·laborem habitualment enviant les nostres dades astromètriques i imatges. 
Com a reconeixement per la nostra aportació, els responsables de la missió Deep Impact ens van 
remetre el diploma que veieu reproduït a la portada d’aquest número. D’altres objectes s’ha pogut fer 
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ben poca cosa, com és el cas del 62P/Tsuchinshan, del que només tenim una línea d’astrometria, o bé, 
d’altres 6 objectes amb tan sols dues línees. 

 
També dins el món de les imatges en CCD hi ha cometes més espectaculars que d’altres. N’hi 

ha força de ben monòtons, que en prou feines destaquen entre els estels del fons durant molts dies, o 
setmanes seguits. Un cas d’aquests ha estat el P/2006 HR30 (Siding Spring) que va ser descobert com 
a asteroide per aquest observatori d’Austràlia, i que més tard es va reanomenar com a cometa 
periòdic, encara que mai ha presentat unes característiques pròpies dels cometes, i sempre ha tingut 
un aspecte asteroidal. En canvi, alguns pocs presenten una coma que els fa reconèixer a primer cop 
d’ull sobre la primera imatge que apareix a la pantalla de l’ordinador connectat a la càmera. De 
vegades, també se’ls pot apreciar alguna mena de cua. D’aquests podríem citar, a més del 73P abans 
esmentat, el 29P/ Schwassmann-Wachmann (si senyor, també el van descobrir aquells de nom 
impronunciable) que ha tingut un seguiment força exhaustiu pels grups cometaris, ja que presentava 
cicles oscil·latoris en la seva brillantor degut a ejeccions sobtades de gasos (outburst), fent molt 
interessant el seu estudi. Ja fa temps vam tenir el C/2002 T7 (LINEAR) amb mag. 12, el C/2004 Q2 
(Machholz) amb mag. 11, el C/2006 M4 (SWAN) amb mag. 11.5, i en el moment d’escriure aquestes 
línies, el cometa més assequible és el C/2006 VZ13 (LINEAR) amb mag. 13 que passarà el periheli el 
proper 10 d’Agost, ja molt baix a l’horitzó Oest poc després del crepuscle. Aquí sota en teniu una 
imatge feta fa pocs dies. 

 

 
De moment, els cometes que restaran observables no semblen oferir-nos moltes possibilitats a 

curt termini. Haurem d’esperar algun canvi poc probable, o bé, que n’aparegui algun d’interessant en 
els propers mesos. Estarem atents. 

 
Esteve Cortés i Guasch  
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Venus: història de l’observació i trets principals 
 
Després del Sol i la Lluna, Venus és el tercer objecte més brillant del cel. Tal i com 

hem pogut comprovar durant els crepuscles dels darrers mesos, la seva lluentor esdevé tan 
intensa que en una matinada o en un capvespre transparent i sense Lluna pot arribar a 
projectar lleus ombres i, fins i tot, si es troba a prou distància del Sol i sabem on és, 
l’albirarem durant el dia.  

 
La mitologia associada al planeta Venus és 

riquíssima, i la primera documentació que en tenim 
cal cercar-la a la llunyana Mesopotàmia, ara fa més 
de 4000 anys. Deixeu-me fer cinc cèntims d’un 
deliciós relat. Pels sumeris, Venus era la deessa 
Inanna, germana d’Utu (el déu Sol). Innana i Utu 
eren descendents d’Enlil, una divinitat que va 
separar els seus pares, el Cel (An) de la Terra (Ki). 
Amb aquest acte, Enlil va crear el firmament i va 
possibilitar que la Terra produís plantes i animals. 

 
Abans de ser assimilat pels romans amb la 

deessa que li dóna nom, el planeta Venus es 
relacionà amb altres divinitats, com la Isthar dels 
accadis, l’Astarté dels fenicis o l’Afrodita dels grecs. 
Aquesta darrera civilització creia que les aparicions 
matinals i vespertines de Venus corresponien a dos 
objectes diferents, quan en realitat n’és un de sol. El 
fet que tan sols veiem Venus abans de sortir el Sol o 
després de la seva posta es deu a que té una òrbita 
més propera al Sol que no pas la nostra. És el 
mateix que succeeix amb Mercuri, tot i que en el cas 
de Venus la nostra perspectiva fa que el puguem 
veure molt més separat del Sol que no pas Mercuri, 
atès que aquest planeta encara es troba més a prop 
de la nostra estrella. 
 

                
 

A dalt: Venus, vist per algunes celebritats de 
l’astronomia. Els quatre dibuixos de l’esquerra els va fer 
Cassini, entre 1666 i 1667. La imatge del centre és de 
1780 i l’autor és William Herschel, el descobridor d’Urà. El 
dibuix de la dreta va ser fet l’any 1896 per Percival Lowell, 
que veia canals a tot arreu. Els dibuixos de Cassini, i 
sobretot el de Herschel, són els que més s’assemblen al 
que hom pot veure amb un telescopi: un disc molt brillant, 
i si hi ha sort, algunes zones més fosques a prop del 
terminador. Fins l’era espacial no es va saber que 
aquestes lleus diferències d’intensitat reflecteixen 
variacions en la densa i permanent cobertura nuvolosa de 
Venus, sota la qual s’amaga una asfixiant atmosfera de 
diòxid de carboni. A la superfície, les sondes de l’antiga 
URSS van enregistrar unes 100 atmosferes de pressió i 
quasi bé 500°C, cosa que fa de Venus el planeta més 
càlid del Sistema Solar. 
 

Com a conseqüència d’això, Venus també 
presenta un cicle de fases. Quan Venus passa per 
la seva mínima distància aparent del Sol (sempre en 
relació a la nostra perspectiva), es produeix una 

conjunció, que serà superior o inferior si 
respectivament es dóna després o abans de la seva 
aparició matinal. Prenem com a referència la 
conjunció superior. Poc després d’aquest fenomen, 
començarem a guaitar Venus durant el vespre, 
primer a poca altura sobre l’horitzó, però nit rere nit 
s’anirà veient cada cop més amunt, fins que al cap 
d’uns mesos assolirà la seva major altura aparent 
sobre l’horitzó. En aquest moment Venus es trobarà 
en la seva màxima elongació vespertina, i en el 
decurs dels mesos anteriors havia augmentat, de 
manera progressiva, la brillantor. Un cop assolida la 
màxima elongació vespertina es produirà el procés a 
la inversa, però ara la seva caiguda serà més 
ràpida, fins desaparèixer rere la lluentor solar en un 
parell de mesos: en aquest punt haurà assolit la 
conjunció inferior, i durant els següents mesos el 
procés es repetirà en el cel matinal. 
 

Vist amb telescopi, en l’inici del procés 
Venus és una piloteta bastant petita (té un diàmetre 
aparent de poc més de 10” d’arc), però de mica en 
mica va augmentant la seva mida, a la vegada que 
cada cop es veu menys porció il·luminada del disc. 
Quan és a pocs dies de la màxima elongació, Venus 
assoleix la major brillantor. Ara el planeta es troba 
en dicotomia, és a dir, que el veiem amb una fase 
del 50%. Passada la màxima elongació, el disc 
il·luminat es reduirà ràpidament, mentre el diàmetre 
aparent de Venus augmentarà bastant de pressa. 
En total, des de l’inici de l’aparició vespertina fins 
poc abans de la conjunció la mida aparent de Venus 
s’arribarà a multiplicar per més de cinc. 

 
En el decurs de les darreres nits de juny i 

juliol hem pogut observar Venus després d’haver-se 
produït la seva màxima elongació vespertina. Del 
planeta es podia apreciar amb molta claredat la 
seva fase, atès que la porció il·luminada del disc 
venusià era inferior a la meitat. En alguna ocasió, 
sota condicions de molt bona estabilitat i emprant 
filtres adequats, fins i tot s’arribava a intuir algun 
detall de la seva capa de núvols, tot i que aquests 
trets no són gens fàcils de veure. 

 
           Josep Oriol Font Cot 
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Eclipsi total de Lluna del 3 de Març 2007 
 

 

 Més de 200 persones van 
poder seguir l’eclipsi total de 
Lluna del darrer 3 de març. A 
dalt, podem veure un moment de 
la primera de les tres xerrades 
prèvies a l’observació que 
realitzàrem a la Sala d’Actes. Al 
mig, un instant de l’observació 
que, amb diversos telescopis, 
vàrem organitzar al terrat del 
nostre local. 
 

Ens enorgulleix poder dir 
que aquest tipus d’actes públics 
gaudeixen d’una gran acceptació 
entre la ciutadania –tal i com 
palesen les imatges que 
reproduïm-, sense oblidar-nos del 
magnífic seguiment fotogràfic de 
l’eclipsi dut a terme pel Ramon 
Lázaro, la Núria Ricós i la 
Cristina Monferrer. Amb algunes 
de les imatges fetes per ells 
durant l’esdeveniment han servit 
per fer la composició que podeu 
veure al baix d’aquesta pàgina i 
el póster que acompanya aquest 
número de la revista.   


