
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grup d’Astronomia de Tiana 
Memòria any 2018 



Projectes d’observació 
 

Planetària 
 
Durant l’any 2018 s'ha pogut prendre imatges i fer observacions visuals dels planetes             
Venus, Mart, Júpiter i (amb més dificultats) Saturn. Dels altres planetes (Mercuri, Urà i              
Neptú) s’han fet observacions visuals però no s’ha pogut prendre imatges. 
 
Venus 
L’aparició vespertina de Venus corresponent a l’any 2018 s’ha estés teòricament entre la             
conjunció superior del 9 de gener i la conjunció inferior del 26 d’octubre, amb la màxima                
elongació el dia 17 d’agost. Tot i així, cal que el planeta tingui una alçada mínima sobre                 
l’horitzó en el moment que es fa fosc per tal de poder fer observacions en condicions. Per                 
aquest motiu la proposta era fer la campanya entre els dies 1 d’abril i 1 de setembre.  
Finalment no s’ha pogut una campanya sistemàtica, però s’han pogut prendre algunes            
imatges. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Imatge presa el dia 26 de juliol a les 21:35 hores amb el             
telescopi Celestron 8 i la càmera TIS. 
El planeta ja es trobava baix sobre l’horitzó, a només 17           
graus d’alçada. La fase era de 79º (56% de superficie          
iluminada), i el diàmetre aparent de 19.4”. 

 
 
Mart 
L’oposició de Mart va tenir lloc el dia 27 de juliol. Va ser una oposició perihèlica, en la que el                    
planeta es troba a gairebé la mínima distància possible de la Terra. Per aquest motiu el                
diàmetre aparent del planeta va ser dels més grans que pot tenir (24” en l’oposició), però                
per contra l’alçada màxima sobre l’horitzó és molt baixa des de les latituds septentrionals;              
un màxim de 23 graus en les dates properes a l’oposició. Aquesta baixa alçada fa que sigui                 
molt difícil obtenir bones imatges, ja que quant menor és l’alçada sobre l’horitzó, més gran               
és la turbulència.  
Es va proposar començar la campanya des de l’observatori al voltant de la data de               
l’oposició, donat que aleshores culmina a les dues de la matinada i per tant es poden                
prendre bones imatges a partir de la una, i proseguir-la durant un parell de mesos, ja que                 
aleshores la mida aparent disminueix molt. Tot i així, és factible continuar-la fins que el               
diàmetre sigui massa petit per prendre imatges (es considera que sigui més petit que 6”) o                



que l’alçada sigui massa petita sobre l’horitzó quan es posa el Sol, de menys de 25 graus                 
sobre l’horitzó; d’aquesta manera és possible estendre-la fins entrat l’any 2019.  
Ja abans de la data prevista de la campanya alguns socis van poder prendre imatges fent                
servir el seu material propi: 
 

 

 
 
Imatge presa pel soci A. Grandes des de Montornés del          
Valles el dia 20 d’abril cap a les 6 hores, amb un            
telescopi Mewlon de 210mm i una càmera Asi 120MC.         
El planeta encara presentava un diàmetre aparent petit        
(10”) i estava molt baix sobre l’horitzó, amb la qual cosa           
la turbulència era molt gran. Tot i així es veu Syrtis           
major (la zona fosca a l’esquerra del disc) i Sinus          
Sabaeus (la estructura aproximadament lineal que va       
cap a la part dreta superior del disc. 

 
Des de l’observatori es van prendre imatges els dies 14 de setembre, 22 de setembre, 5                
d’octubre i 27 de desembre amb el telescopi Celestron 8 de 20 mm que hi ha al terrat,                  
acoblat a la càmera TIS en color. Una tormenta de pols global que va cobrir tot el planeta al                   
voltant de les dates de l’oposició, així com el mal temps i l’elevada turbulència van               
impossibilitar prendre imatges abans. D’altra banda, al estar tant baix sobre l’horitzó les             
imatges queden “toves”, amb menys detalls que en altres oposicions. 
 

 

 
 
Imatge presa el 14/9/2018 a les 23:53 hores (hora civil).          
Diàmetre aparent: 18.4”. Meridià central: 306.5º. Alçada       
sobre l’horitzó: 21º 
La imatge mostra Syrtis Major amb Hellas i la calota          
polar al sud. Es pot apreciar també Deucalionis regio         
amb l'inici de Sabaeus sinus a la dreta de la imatge. 
La tempesta de pols va disminuint cada cop més, i el           
casquet polar va disminuint de mida, a mesura que         
avança l’estiu. 

 

Imatge presa el 21/9/2018 a les 23:50 hores (temps         
civil). Diàmetre aparent: 17.2”. Meridià central: 240.0º.       
Alçada sobre l’horitzó: 21º 
Domina el paisatge mare Cimmerium que va d'el llimb         
esquerra al centre, lleugerament en diagonal. Al sud        
mare Tyrrennum. Hesperia es la estreta franja clara que         
separa els dos maria. Syrtis Major, que no s'aprecia bé,          
està de perfil, just al llimb dret. Al nord (per sota) de            
mare cimmerium es pot endevinar la forma poligonal        
d’Elysium amb Trivium Charontis, i al sud la zona         
d’Electris, Ausonia i Eridania, abans d’arribar a Mare        
Australe, que és l’aureola que envolta la calota polar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge presa el 5/10/2019 a les 23:22h (temps civil). 
Diàmetre aparent: 15.1”. Meridià central: 100.8º. Alçada 
sobre l’horitzó: 22.5º. 

 

Imatge presa el 27/12/2019 a les 19:36 hores (temps         
civil). Diàmetre aparent: 7.6”. Meridià central: 331.8º.       
Alçada sobre l’horitzó: 43.5º. 
A la esquerra es veu el triangle fosc de Syrtis Major amb            
la brillant Hellas al sud. Des de Syrtis M. es projecta el            
triple braç de Sabaeus Sinus, Pandorae fretum, Charis i         
Noachis, entre els dos primers s'aprecia la regió clara de          
Deucalionis. No es veu Sinus Meridiani per molt poc en          
trobar-se just al terminador. Es veuen boires blavoses al         
llimb nord i un rudiment de casquet polar sud. 

 
Júpiter 
L’oposició de Júpiter va tenir lloc el 9 de maig de 2018. Durant aquest any el planeta es va                   
trobar a la constel·lació de Libra, amb la qual cosa l’alçada màxima que va arribar a tenir no                  
va ser massa gran: el dia de l’oposició, per exemple, només va arribar a 32.5 graus en el                  
moment de culminar. Això ha fet que sigui complicat obtenir bones imatges, ja que quan               
més petita és l’alçada sobre l’horitzó, més gran és la turbulència.  
Des de l’observatori, i donat que normalment observem als vespres/primera part de la nit, la               
campanya es va iniciar a començaments de maig, i es va estendre fins a mitjans de juliol. Es                  
va fer servir el telescopi Celestron 8 i la càmera TIS, tot i que algunes observacions visuals                 
es van fer amb el Takahashi. D’altra banda alguns socis, en particular l’A. Grandes i el C.                 
Grabenbauer, van prendre imatges fent servir el seu material, des de Barcelona i Badalona,              
respectivament.  
Es mostren aquí algunes imatges representatives de les que es van prendre.  
 
 

 

 
 
 
Imatge presa pel soci A. Grandes des de Barcelona,         
amb un telescopi Mewlon de 21 cm d'obertura, i una          
càmera ASIC; 20 d’abril, 3:23 h  
Dades del planeta: Alçada sobre l’horitzó: 31.7º;       
diàmetre aparent: 44.1”; meridians centrals: 208.3º      
(Sistema I), 309.1º (Sistema II). 



 

 
 
 
Imatge presa per l’equip d’imatges del G.A.T. des de         
l’observatori, amb el telescopi Celestron 8 i la càmera         
TIS; 11 de maig a les 01:09h. 
Dades del planeta: alçada sobre l’horitzó: 32º; diàmetre        
aparent: 44.7”; meridians centrals: 205.4º (Sistema I),       
146.7º (Sistema II).  

 

 
Imatge presa per l’equip d’imatges del G.A.T. des de         
l’observatori. Forma part d’una seqüència d’imatges que       
es van fer la nit del 18 al 19 de maig. Aquesta es va fer               
a les 00:20h.  
Dades del planeta: Alçada sobre l'horitzó: 32º; diàmetre        
aparent: 44.6”; meridians centrals: 359.6º (Sistema I),       
240.2º (Sistema II). 

 

 
 
Imatge presa pel soci A. Grandes des de Barcelona,         
amb un telescopi Mewlon de 21 cm d'obertura, i una          
càmera ASIC; 19 de mayo, 00:11h 
Dades del planeta: Alçada sobre l’horitzó: 31.5º;       
diàmetre aparent: 44.6”; meridians centrals: 354.2º      
(Sistema I), 234.7º (Sistema II). 

 

 
 
Imatge presa pel soci C. Grabenbauer des de        
Badalona. el dia 22 de maig a les 22:50h, des de           
Badalona, fent servir un telescopi Meade LX200 i una         
càmera IMG0H.  
Dades del planeta: Alçada sobre l’horitzó: 26.8º;       
diàmetre aparent: 44.5”; meridians centrals: 216.8      
(Sistema I), 67.3 (Sistema II) 

 
Saturn 
L’oposició de Saturn va tenir lloc el 27 de juny. Donada la poca alçada que va arribar assolir                  
(tan sols 26 graus), per tant amb elevada turbulència, i la seva poca lluminositat, que fa que                 
sigui més complicat prendre imatges, no es va fer una campanya sistemàtica, i es a fer                
fonamentalment una campanya visual amb presa d’algunes imatges, tant des de           
l’observatori com per part d’alguns socis amb el seu propi material. Es pot veure a la pàgina                 
següentí una mostra de les imatges aconseguides. 
 



 

 
Imatge presa pel soci A. Grandes des de Barcelona el dia 20            
d’abril a les 4:54 hores de la matinada, amb un telescopi           
Takahashi Mewlon de 21 cm i una càmera ASIC, en          
condicions de molt bona estabilitat atmosfèrica. 
Dades del planeta: Alçada sobre l´horitzó: 22º; diàmetre        
aparent: 17.1”; meridià central: 190.4º  

 

 
 
Imatge presa des de l’observatori de Tiana, en una nit amb           
força turbulència, fent servir el telescopi Celestron 8 i la          
càmera TIS; 20 de julio, 23:54h 
Dades del planeta: Alçada sobre l’horitzó: 26º; diàmetre        
aparent: 18.1”; meridià central: 299.3º 

 
 

Selenografia 
 
Dues activitats s’han dut a terme dins de la secció de selenografia: d’una banda, un               
seguiment de l’eclipsi total del dia 27 de juliol. D’altra banda, s’ha continuat en la presa                
d’imatges dels objectes que comprenen el catàleg Lunar 100.  
 
Eclipsi total de Lluna 
El dia 27 de juliol va tenir lloc un eclipsi total de Lluna. Les hores (en temps civil) dels                   
diferents moments de l’eclpsi van ser els següents: 

- Començament de la fase parcial: 20:24 
- Sortida de la lluna: 21:06  
- Començament de la fase total: 21:30 
- Màxim de l’eclipsi: 22:21 
- Fi de la fase total: 23:13 
- Fi de la fase parcial: 00:19 

Així, en el moment de sortir la Lluna ja havia començat l’eclipsi. Tot i així es va poder                  
observar visualment, i es van poder prendre imatges. Es mostra un exemple de fotografia              
presa durant la totalitat: 

 



Lunar 100 
S’han aconseguit prendre més imatges dels objectes del Lunar 100: 

● El 18 d’abril es van prendre imatges de Mare Crisium (L10), Langrenus (L85),             
Petavius (L16). 

● El 26 d’abril es van fotografiar Posidonius (L20), Fracastorius (L21), Atlas (L72) i la              
regió de Cauchy (L48) 

● El 27 d’abril es van capturar Gassendi (L13), Flamsteed P (L68), Rimae Gasparis             
(L98). 

● El 20 de juliol es van fotografiar L75 (depressions en el cràter Ptolemaus) i L47               
(taques fosques a Alphonsus).  

 

 

 
Aquesta imatge de la Lluna, feta el 20 de         
juliols amb el telescopi Celestron 8 i la        
càmera TIS, mostra el trio de cràters       
Archazel, Alphonsus i Ptolemaus    
(d’esquerra a dreta). L47 són unes taques       
fosques al terra del cràter Alphonsus      
(parcialment enfosquides per l’ombra de la      
paret del cràter, mentre que L75 són unes        
depressions que es poden veure, amb      
dificultat, al terra del cràter Ptolemaus, en       
especial a la part superior. 

 

 
Gassendi és el gran cràter que apareix       
pràcticament al centre de la imatge.      
presenta interès perquè té el terra fracturat;       
es pot veure una esquerda a la dreta del         
cràter, pràcticament tocant la paret. Per      
aquest motiu l’astrònom Charles Wood el      
va incloure al catàleg del Lunar 100 (L13).        
La imatge va ser presa el dia 27 d’abril a          
les 23:32 hores, amb el telescopi Celestron       
8 i la càmera TIS. 

 

 
 
 
Flamsteed P (L68) és la formació circular       
poc contrastada que apareix al centre de la        
imatge. Es tracta d’un cràter de 112 Km de         
diàmetre que va quedar pràcticament     
submergit per lava basàltica, quan es va       
formar Oceanus Procellarum. 
Aquesta imatge va ser presa el dia 27        
d’abril, amb el telescopi Celestron 8 ila       
càmera TIS: 



 

 
Rupes recta (L15) és una falla en la        
superfície lunar. Es troba en l'hemisferi      
sud, en la part sud-est del Mare Nubium.        
És un dels detalls més coneguts de la        
Lluna. Quan el sol il·lumina la falla en        
angle oblic al voltant del vuitè dia de la         
seva òrbita, Rupes Recta mostra una      
ampla ombra que li dóna l'aparença d'un       
precipici. La falla té una longitud de 110        
km, una amplària mitjana de 2-3 km, i una         
altura de 240-300 m.  

 
 

Cossos menors 
 
L’activitat dintre d’aquest camp ha estat circumscrita a l’observació del cometa           
46P/Wirtanen, que ens ha visitat en els darrers mesos de l’any. Aquest és un cometa               
periòdic, amb una òrbita de 5.4 anys, i era l’objectiu inicial de la sonda Rosetta, abans de                 
que problemes amb el coet que l’havia de llençar forcessin a canviar l’objectiu, passant a               
estudiar el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
El dia 12 de desembre va passar pel periheli, i quatre dies després va passar a només 11                  
milions i mig de Km de la Terra. Tot i que sembla molt, és un dels deu cometes que més                    
s’han apropat a la Terra els darrers 70 anys, i va arribar a ser visible a simple vista des de                    
llocs molt foscos.  
Nosaltres vam començar a prendre imatges el dia 7 de desembre, una setmana abans del               
pas pel periheli, i vam prosseguir fins el 4 de gener. Es mostra aquí un exemple, fet el dia 14                    
de desembre, un dia abans del màxim apropament a la Terra. Donat que el moviment del                
cometa és molt ràpid i que s’ha fet el seguiment sobre ell, les estrelles apareixen com línies. 
 

 



Cel profund 
 
Durant la tardor hem prosseguit amb la presa d’imatges dels objectes del catàleg de              
Messier. Es mostren aquí alguns exemples: 
 

 

M74   és una galàxia espiral situada a la 
constel·lació de Peixos. Va ser descoberta 
per Pierre Méchain al 1780. 
La galàxia conté dos braços espirals molt 
ben definits i és, per tant, utilitzada com a 
exemple de disseny d'una galàxia espiral. 
La relativament gran mida angular de la 
galàxia i el fet que està orientada de cara a 
nosaltres, la fa un objecte ideal per a l'estudi 
de l'estructura dels braços espirals i la 
densitat d'ona espiral. 
Té un diàmetre de 80.000 anys llum. Els 
seus braços espirals contenen moltes 
estrelles joves o en formació.  

 

M77 és una galàxia espiral barrada situada       
a uns 47 milions de anys llum a la         
constel·lació de la Balena. Va ser      
descoberta per Pierre Méchain al 1780.      
Posteriorment Charles Messier la va     
incloure al seu catàleg.  
M77 és una de les galàxies més grans del         
catàleg Messier. La seva àrea brillant      
abasta uns 120.000 anys llum. Està      
classificada com una galàxia Seyfert de      
tipus II, sent la representant més propera i        
brillant d'aquesta classe de galàxies actives.      
El nucli galàctic és una font intensa de ràdio         
coneguda com Cetus A.  

 

 
 
 
M79  és un cúmul globular situat a la 
constel·lació de la Llebre. Va ser descobert 
per Pierre Méchain el 26 d'octubre de 1780. 
M79 es troba a uns 42.000 anys llum del 
sistema solar i a uns 60.000 del centre de la 
Via Làctia, cosa poc habitual, ja que la 
majoria dels cúmuls globulars coneguts es 
troben als voltants del centre galàctic. 
Sembla que M79 sigui una part d'una altra 
galàxia nana satèl·lit de la nostra la galàxia 
nana del Ca Major, descoberta el 2003. 



Activitats de divulgació 
 

Observacions públiques 
 
Les observacions públiques dutes a terme durant aquest any han estat les següents: 

● 27 de gener :  El color de les estrelles . Tot i que el pronòstic del temps no era massa                  
bo, hi van assistir 15 persones. Després d’una xerrada inicial a càrrec del soci J.M.               
Aymamí s’ha pogut observar el color de les estrelles a simple vista (constel·lació             
d’Orió) i amb el telescopi (Rigel), abans de que els núvols cobrissin completament el              
cel.  

● 17 de març :  Orió . Aquesta activitat estava inclosa dins del programa  Viu el Parc , i ha                
consistit en l’observació amb el telescopi de la nebulosa d’Orió (M41). La xerrada             
prèvia ha anat a càrrec del soci R. Bosque. En aquest cas la gestió de les entrades                 
(calia fer reserva prèvia) ha anat a càrrec del Parc. Hi han assistit unes 40 persones.                
Va aparéixer la notícia a la web de l’emissora Radio Tiana:           
http://lalocal.tianat.cat/la-constel-lacio-dorio-protagonista-de-la-nit-destels-aquest-dis
sabte-a-lobservatori-astronomic/ 

● 21 d’abril :  El projecte Lunar 100. La sòcia P. Garcia va fer una xerrada explicant               
aquest projecte d’observació del Grup. Després es va fer una observació d’alguns            
detalls lunars que formen part d’aqeust catàleg, obra de l’astrònom nordamericà           
Charles Wood. Hi van assistir unes 35 persones. L’emissora Ràdio Tiana se’n va fer              
ressó a la web (http://lalocal.tianat.cat/cent-maneres-diferents-de-fotografiar-la-lluna/)     
i va publicar també algunes fotografies, com la que es mostra aquí: 

 
● 27 de maig .  Observació solar . Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs s’ha fet una               

jornada de portes obertes, i una observació del Sol. Hi han assistit 37 persones. Tot i                
que actualment estem en un mínim d’activitat solar força prolongat, s’han pogut            



veure un parell de taques, mitjançant el telescopi Celestron 8 equipat de filtres             
solars. 

● 7 de juliol .  Mart. Instruccions d'ús . Conferència a càrrec de l’Oriol Font, en la que en                
que ha parlat de l'observació d'aquest planeta, aprofitant tres setmanes més tard va             
tenir lloc l’oposició. Al seu terme, i donat que Mart encara no era visible fins la                
matinada, es va fer observació dels planetes Venus (Ja molt baix, amb força             
turbulència, però mostrava que gairebé esta en la dicotomia), Júpiter (amb pocs            
augments, però mostrava els quatre satèl·lits i les bandes) i de Saturn. Hi van assistir               
unes 25 persones. L’emissora Ràdio Tiana va publicar una ressenya a la web             
(http://lalocal.tianat.cat/el-grup-dastronomia-de-tiana-fa-una-conferencia-sobre-mart/) 

● 27 de juliol :  Eclipsi total de Lluna . Tal i com s’ha mencionat a la part dels projectes                 
de selenografia, el dia 27 de juliol va tenir lloc un eclipsi total de Lluna, en que el                  
nostre satèl·lit ja sortia parcialment eclipsat. Es van habilitar dos telescopis al jardí, a              
càrrec dels socis R. Bosque i G. Aixelà), i es va reservar una petita zona perquè els                 
socis poguessin prenguessin imatges per fer el seguiment del fenomen. Tot i que el              
temps no acompanyava gaire (presència intermitent de núvols, sobretot al          
començament) l'èxit va ser espectacular, amb la presència d’unes 200 persones.           
Radio Tiana va comentar la noticia, i va publicar algunes fotografies com aquesta:             
(http://lalocal.tianat.cat/leclipsi-total-de-lluna-vist-des-de-lobservatori-astronomic-de-ti
ana/) 

 
 

● 22 de setembre :  Mart . Tot i que ja havien passat unes setmanes des de l’oposició,               
les condicions per l’observació de Mart continuaven sent molt bones. Després d’una            
xerrada inicial a càrrec del soci E. Monreal es va poder veure el planeta amb el                
telescopi Celestron 8. Donat que aquesta activitat també estava inclosa en el            
programa de passejades guiades del Parc, l’assistència del públic ha estat superior a             
la d’altres vegades, amb  unes 60 persones. 

 

 



  
● 13 d’octubre :  Saturn . El planeta dels anells és un objecte que crida l’atenció de la               

gent. Per aquest motiu, i tot i la presència de la boira, van pujar a l’observatori unes                 
40 persones. La xerrada inicial va anar a càrrec del soci R. Bosque, i malgrat les                
condicions meteorològiques es va poder observar Saturn i Mart. L’emissora Radio           
Tiana va publicar la noticia a la seva web, amb entrevistes a alguns dels assitents               
( http://lalocal.tianat.cat/buscant-un-saturn-amagat-entre-la-boira/ ), i va publicar la     
imatge que es mostra a continuació, en la que es veu la gent al terrat mentre                
esperava el seu torn al telescopi. L’altra foto és del soci D. Rodriguez. 

 

  

 
● 9 de desembre :  Observació solar . Com ja fem des de fa uns anys, i amb la finalitat                 

de donar a conèixer les nostres activitats, aprofitant la Fira de Tiana hem plantat un               
telescopi a la Plaça de la Vila, equipat amb filtres adients, i hem fet una observació                
del Sol. Tot i que el mínim solar segueix, i avui no es veia cap taca, ha estat una                   
experiència interessant per la gent, perquè ha pogut comparar la mida del sol a              
simple vista (amb ulleres d’observació d’eclipsis per protegir els ulls) i l’aspecte que             
mostra a través del telescopi. Hi han assistit 30 persones, aproximadament. 

 

Activitats infantils 
 

● 24 de febrer :  Observem i dibuixem la Lluna . La xerrada prèvia ha anat a càrrec del                
soci D. Rodriguez. Tot i que el temps no acompanyava, amb abundants núvols que              
només es van obrir a estones i fins i tot va arribar a caure algunes gotes, van acudir                  
18 nens amb els seus pares. 

● 30 de juny :  Llançament de coets d’aigua . Aquest any, aquesta tradicional activitat            
s’ha fet al mes de juny, en comptes del juliol, però ha estat igualment un èxit. han                 
vingut uns 30 nens amb els seus pares, que han construït coets a partir d’ampolles               
d’aigua, i els han fet pujar amb ajut d’un compressor d’aire.  

● 10 de novembre :  La galàxia d’Andròmeda . En aquesta ocasió el temps ens ha             
acompanyat. Han vingut uns 50 nens i nenes, acompanyats pels seus pares, que             
han pogut veure i dibuixar la galàxia d’Andròmeda. En aquest cas la introducció ha              
anat a càrrec del soci J.M. Aymamí. 

 

  

http://lalocal.tianat.cat/buscant-un-saturn-amagat-entre-la-boira/


Col·laboracions amb centres educatius 
 

● L‘alumne J. M. Càmara, de l’IES Tres Turons d’Arenys de Mar, va venir a              
l’observatori durant els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019 per dur a terme                
un treball de recerca de batxillerat sobre seguiment d’exoplanetes. Amb els socis P.             
Garcia i R. Bosque va prendre mesures fotomètriques d’estrelles que se sap que             
tenen exoplanetes, per tal d’intentar detectar les petites variacions de lluminositat           
que es produeixen quan el planeta, fosc, passa per davant de l’estrella. Es mostra              
aquí una gràfica amb les mesures de l’exoplaneta HD209458b, fetes la nit del 27 al               
28 de desembre. 

 

 
● Edukem-nos és un centre educatiu de Vilassar de Mar, que es dedica a educar a               

nens i joves en el cap de la robòtica i del disseny 3D, i un dels seus projectes trata                   
sobre les missions a la Lluna i a l’espai. El dia 16 de desembre ens van fer una                  
visita, i se’ls va fer una xerrada (a càrrec de la sòcia P. garcia), seguida d’una                
observació de la lluna , on van participar també els socis D. Rodriguez i J. Ribot                
(fotografia d’Edukem-nos) 

 

 



Altres activitats 
 

● El dia 2 de juny, el soci J. Martin va participar en una plantada de telescopis al Turó                  
de l’Enric de Badalona. A l’observació hi van participar unes 70 persones. Van             
observar els planetes Venus, Mart i Saturn. 

● El soci C. Grabenbauer va impartir un taller d’astrofotografia en unes jornades que             
van organitzar els nostres companys del grup Cosmos de Mataró. 

● S’ha col·laborat amb l’Ajuntament de Tiana proposant la data per fer la plantada             
popular d’arbres. 

 
 
 

Mitjans de comunicació 
 

● L’emissora de ràdio municipal,  La Local  de Tiana, ha estat fent un seguiment de les               
nostres activitats, i les ha anat penjant també a la seva pàgina web. A la descripció                
de les diferents activitats hem anat posant els corresponents enllaços. 

● Uns reporters de la televisió municipal de Badalona, Badalona Televisió , van venir a             
l’observatori per gravar una entrevista amb el president del Grup, el Ramón Bosque,             
per tal de donar a conèixer les activitats que duem a terme. Es va combinar amb una                 
entrevista amb l'astronoma Teresa Antoja, una astrònoma badalonina que treballa a           
la missió Gaia, i que ha estat noticia darrerament perquè forma part de l'equip que               
ha descobert que fa 300 milions d'anys una galàxia nana va gairebé xocar amb la               
Via Lactia; així com també amb un astrònom aficionat badaloní i un escriptor de              
llibres de divulgació. El link del programa és : 
http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/9-doctubre-de-2018tres60 

 

 
  




