
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Memòria   2019  

Grup   d'Astronomia   de   Tiana  



 

Activitats   de   recerca  
 
Planetària  
 
Mercuri  
Mercuri  és  un  planeta  molt  difícil  d’observar  i  de  fotografiar,  degut  a  la  seva  proximitat  al  Sol.                  
Només  té  cada  any  una  oposició  favorable  matutina  i  una  altra  de  vespertina;  cada  una                
d’elles  només  dura  un  parell  de  setmanes  com  a  màxim,  i  en  el  cas  de  les  vespertines                  
només  se’l  pot  fotografiar  durant  uns  minuts,  des  que  es  fa  fosc  fins  que  s’amaga  darrera  de                  
l’horitzó.   
En  el  cas  de  l’any  2019,  les  condicions  més  favorables  per  observar-lo  des  de  Tiana  al                 
vespre  van  tenir  lloc  al  voltant  del  27  de  febrer  i,  en  menor  mesura,  del  23  de  juny.  Tot  i  que                      
aquesta  darrera  o  era  especialment  favorable,  vam  aconseguir  prendre  imatges  els  dies  17  i               
21  de  juny,  que  es  mostren  a  continuació.  El  dia  17  (a  l’esquerra)  el  planeta  estava  una  mica                   
més  alt,  i  per  tant  l’atmosfera  tenia  menys  turbulència;  conseqüentment  la  imatge  es  veu               
més  nítida.  Es  pot  veure  perfectament  la  diferència  en  la  fase,  però  no  es  poden  apreciar                 
detalls   de   la   seva   superfície.  
 

  

 
El  dia  11  de  novembre  va  tenir  lloc  un  trànsit  de  Mercuri  per  davant  del  Sol;  tenen  lloc  uns                    
13  o  14  per  cada  segle.  Els  darrers  quatre  trànsits  es  van  produir  el  7  de  maig  de  2003;  8  de                      
novembre  de  2006;  9  de  maig  de  2016;  i  l’11  de  novembre  de  2019,  mentre  que  el  proper  es                    
produirà  el  13  de  novembre  de  2032.  Un  trànsit  típic  té  una  durada  de  diverses  hores.  En                  
aquesta  ocasió  va  ser  visible  des  de  Tiana,  i  vam  poder  prendre  algunes  imatges.  Es  va  fer                  
servir  el  mètode  afocal,  fent  servir  un  telèfon  móvil  acomblat  a  un  telescopi  dotat  d’un  filtre                 
solar.   Es   mostren   aquí   algunes   imatges,   Mercuri   es   veu   com   un   petit   punt   negre:  
 

  



 

Venus  
No  hem  realitzat  cap  observació  de  Venus  durant  l’any  2019.  El  planeta  va  començar  l’any                
amb  una  aparició  matutina,  fins  que  va  tenir  lloc  la  conjunció  superior  el  dia  14  d’agost.                 
Aleshores  poc  a  poc  va  anar  apareixen  al  vespre,  a  l’’horitzó  oest,  però  encara  massa  baix                 
per   poder   fer   observacions   telescòpiques   de   qualitat.  
El  dia  24  de  novembre  va  tenir  lloc  una  conjunció  entre  Venus  i  Júpiter,  els  planetes  més                  
brillants,  que  vam  poder  fotografiar;  el  fenomen  va  ser  visible  a  simple  vista.  Venus  és  el                 
més   brillant   de   tots   dos.  
 

 
 
Júpiter  
L’oposició  de  Júpiter  va  tenir  lloc  el  dia  10  de  juny.  El  planeta  es  trobava  a  la  zona  d’Ofiuc  i                     
Sagitari,  la  qual  cosa  implica  que  l’alçada  que  ha  tingut  durant  aquesta  aparició  ha  estat                
força  reduïda,  i  com  a  consequëncia  les  condicions  d’observació  han  estat  complicades.  Tot              
i   així   hem   aconseguit   prendre   imatges   des   de   mitjans   de   juny   fins   a   finals   de   juliol.  
Es  mostren  aquí  dues  images  com  exemple,  la  primera  ha  estat  presa  el  dia  22  de  juny  a  les                    
00:09  hores;  es  pot  veure  un  dels  seus  satèl·lits.  La  segona  del  5  de  juliol  a  les  23:38  hores.                    
Es  pot  apreciar  la  taca  vermella,  que  té  la  mida  aproximada  del  planeta  Terra.  Es  poden                 
també  veure  els  fistons  de  la  zona  equatorial.  Les  dues  imatges  son  de  zones  oposades  del                 
planeta,   i   s’aprecien   grans   diferències   en   l’estructura   dels   núvols.  
 

  



 

Saturn  
L’oposició  de  Saturn  va  tenir  lloc  el  dia  9  de  juliol.  El  planeta  es  trobava  a  la  constel·lació  de                    
Sagitari,  gairebé  en  el  punt  més  baix  de  l’eclíptica  quan  es  contempla  des  de  TIana.  Això  fa                  
que,  al  igual  que  en  el  cas  de  Júpiter,  les  condicions  d’observació  siguin  complicades.               
Malgrat  això  vam  poder  prendre  imatges  durant  el  mes  de  juliol.  Es  mostra,  com  exemple,  la                 
que   es   va   prendre   el   6   de   juliol   a   les   00:36   hores.  
 

 
 
Selenografia  
Dins  del  camp  de  la  selenografia  hem  treballant  fonalmentalmente  en  dos  projectes:  la              
presa  d’imatges  dels  objectes  que  formen  el  catàleg  del  Lunar  100,  i  la  fotografia  d’eclipsis                
de   Lluna.  
 
Lunar   100  
Hem  continuat  observant  visualment  i  prenent  imatges  dels  100  objectes  que  formen  el              
catàleg  Lunar  100:  Monts  Apenins  (L04),  cràter  Petavius  (L16),  sistema  de  raigs  del  cràter               
Langrenus  (L85),  cràter  Copèrnic  (L05),  cràter  ocult  Lambert  R  (L78),  domus  volcànic  Kies              
Pi  (L60),  fluxos  de  lava  del  Mare  Imbrium  (L98).  Es  mostren  a  continuació  els  Monts                
Apenins  (a  l’esquerra)  i  el  cràter  fantasma  Lambert  R,  que  apareix  com  un  cercle  poc  marcat                 
justament  a  sota  i  a  l’esquerra  del  cràter  Lambert,  que  és  el  que  apareix  a  la  part  superior                   
dreta   de   la   imatge.  
 

 



 

Eclipsis   de   Lluna  
La  matinada  del  dia  21  de  gener  va  tenir  lloc  un  eclipsi  de  Lluna.  Es  va  fer  un  seguiment                    
visual   i   es   van   poder   prendre   algunes   fotografies.   
 
El  dia  16  de  juliol  va  haver  un  eclipsi  parcial  de  Lluna.  La  part  observable  a  simple  vista  va                    
començar  a  les  22:01  hores,  el  màxim  de  l'eclipsi  va  ser  a  les  23:30  i  va  acabar  a  les  00:59.                     
Es  van  aconseguir  prendre  fotografies  amb  una  càmera  bridge  amb  ultra  zoom.  La  que  es                
mostra   aquí   es   va   fer   a   les   22:58.  
 

 
 
Cossos   menors   
 
Asteroides  
Vam  intentar  fer  un  seguiment  de  l'asteroide  6478  Gault.  És  un  asteroide  del  cinturó               
principal  d’uns  3.7  Km  de  diàmetre.  En  el  mes  de  gener  es  va  descobrir  que  mostrava                 
activitat  cometària,  i  va  desenvolupar  diverses  cues.  Es  va  proposar  que  aquest  fenomen  va               
ser  degut  a  la  col·lisió  amb  un  altre  asteroide  però  posteriorment  es  va  veure  que  ja                 
mostrava   activitat   cometària   des   de   l’any   2013.  
Nosaltres  vam  intentar  fotografiar-lo  durant  el  mes  de  febrer,  però  va  resultat  massa  feble               
com   per   poder-lo   detectar   amb   el   nostre   telescopi.  
 
Cometes  
A  començament  d’any  vam  continuar  fent  el  seguiment  del  cometa  46P/Wirtanen  que  vam              
començar  a  finals  de  l’any  2018;  així  vam  prendre  imatges  durant  els  mesos  de  gener  i  de                  
febrer.  Aquest  cometa,  que  té  un  periode  orbital  de  5.4  anys,  va  passar  pel  periheli  el  12  de                   
desembre  de  2018,  per  tant  quan  vam  prendre  imatges  aquest  any  ja  s’estava  allunyant  de                
nosaltres.  
D’altra  banda,  al  setembre  vam  fer  seguiment  d’un  altre  cometa,  el  C2018  W2  Africano.               
Aquest  és  un  cometa  d’òrbita  quasi  parabòlica,  amb  un  període  orbital  d’uns  93000  anys.  Va                
passar  pel  periheli  el  5  de  setembre  de  2019.  Nosaltres  vam  aconseguir  prendre  imatges  el                
24   de   setembre,   quan   les   concicions   d’observació   eren   encara   força   bones.  
Es  mostren  a  la  pàgina  següent  els  dos  comentes  estudiats,  a  l’esquerra  46P/Wirtanen              
(imatge  presa  el  dia  4  de  gener;  la  taca  negra  és  un  artefacte  de  la  imatge),  i  a  la  dreta                     
C/2018   W2   Africano.  



 

 

  

 
Cel   profund  
Una  de  les  notícies  astronòmiques  de  l’any  2019  ha  estat  la  primera  imatge  que  s’ha                
aconseguit  d’un  forat  negre,  al  nucli  de  la  galàxia  M87,  a  la  constel·Lació  de  Virgo.  Per  tal                  
de  poder-lo  fotografiat,  han  calgut  alguns  dels  telescpis  més  potents  de  la  Terra.  Des  de                
Tiana  no  tenim  instruments  prou  potentes  per  fotografiar-lo,  però  sí  que  hem  pogut  prendre               
imatges  de  la  galàxia  en  la  que  es  pot  apreciar  (com  una  petita  línia  a  l’esquerra  per  sota  del                    
nucli)  el jet  de  materia  que  surt  despedida  pel  nucli  a  velocitats  relativistes  (properes  a  la                 
velocitat   de   la   llum).  
 

 
 
 
Finalitzacio   del   cataleg   Messier  
Després  de  més  de  deu  anys  de  treball,  hem  aconseguit  acabar  la  primera  fase  del  projecte                 
Catàleg  de  Messier ,  que  consisteix  en  prendre  imatges  dels  110  objectes  que  formen  el               
catàleg  que  va  confeccionar  el  francés  Charles  Messier  amb  objectes  de  cel  profund              
(nebuloses,  galàxies  i  cúmuls  oberts  i  globulars).  per  tal  de  poder-lo  acabar  s’han  pres               
durant  l’estiu  imatges  d’una  sèrie  de  galàxies  i  de  cúmuls  globulars  de  la  zona  de  Leo,  Virgo                  
i   Coma   que   encara   ens   quedaven   per   fer.  



 

Es  mostren  aquí  algunes  de  les  imatges  de  cel  profund  que  s’han  pres.  A  la  filera  superior,                  
la  galàxia  el·líptica  M59,  a  la  constel·lació  de  Virgo,  i  la  galàxia  espiral  M88  a  la  constel·lació                  
de  Coma  Berenices.  A  la  filera  inferior,  la  galàxia  espiral  M104  (Galàxia  del  Sombrero)  a                
Virgo   i   el   cúmul   globular   M68,   a   la   mateixa   constel·lació   
 

  

  

 
Aquesta  primera  fase  consistia  en  prendre  imatges,  que  en  alguns  casos  són  d’exposicions              
relativament  curtes,  en  blanc  i  negre,  per  tenir  una  primera  imatge  de  cada  un  d’ells.  Amb                 
aquestes  imatges  farem  un  pòster,  que  es  podrà  descarregar  des  de  la  nostra  web.  En  una                 
seegona  etapa  es  prendran  imatges  d’exposicions  més  llargues,  per  poder  processar-les            
millor,   i   també   en   color.  
 
Catàleg   d’Arp  
Coincidint  amb  la  finalització  de  la  primera  fase  del  catàleg  de  Messier,  hem  començat  amb                
un  nou  projecte  dins  de  la  secció  de  cel  profund:  la  presa  d’imatges  de  les  galàxies  que                  
formen   l’ Atles   de   galàxies   peculiars    que   siguin   visibles   des   de   Tiana.  



 

Aquest  catàleg  va  ser  confeccionat  per  l’astrònom  nordamericà  Halton  Arp,  i  consta  de  338               
objectes,  que  són  galàxies  con  aspecte  poc  convencional,  o  bé  agrupacions  de  galàxies,              
moltes   de   les   quals   han   patit   o   estan   patint   actualment   processos   de   col·lisió   entre   elles.  
Per  començar  hem  estat  recopilant  informació  sobre  el  catàleg,  i  hem  vist  quins  són  els                
objectes  que  es  poden  fotografiar  des  de  Tiana,  i  en  quina  època  de  l’any;  s’han  recuperat                 
també  algunes  imatges  de  galàxies  que  formen  part  del  catàleg  de  Messier,  a  més  de  l’Atles                 
d’Arp;  i  s’han  començat  també  a  prendre  algunes  imatges  d’objectes  que  formen  aquest              
Atles.  
A  l’esquerra  es  mostra  una  imatge  de  M60  (Arp  116),  dues  galàxies  que  van  col·lisionar,  feta                 
el   divendres   29   de   març;   a   la   dreta,   una   de   Arp   263,   feta   el   divendres   8   de   març.  
 

  

 
Publicacions   en   revistes  
La  revista  Astronomia  va  publicar  la  fotografia  presa  pel  soci  C.  Grabenbauer  de  la  nebulosa                
del  Cranc,  M1.  Està  feta  a  partir  de  25  imatges  fetes  amb  un  filtre  H-alfa  i  25  mes  amb  un                     
filtre   de   oxigen-III,   cada   una   de   15   minuts,   amb   un   total   de   12,5   hores   d’exposició!  
 

 



 

Divulgació  
 
Observacions   públiques   
23   de   març:   Nit   d’Estels;   Orió  
Dins  del  programa  Nit  d’Estels  es  va  fer  una  observació  de  la  nebulosa  d’Orió,  M42.  Van                 
assistir   40   persones.  
 
13   d’abril:   La   Lluna  
En   aquesta   ocasió   van   assistir   45   persones,   que   van   poder   observar   el   nostre   satèl·lit.  
 
25   d’abril:   Cúmuls   globulars  
Desafortunadament,  el  temps  no  va  acompanyar  i  no  es  va  poder  fer  cap  observació.  De                
tota  manera  10  persones  van  pujar  a  l’observatori.  Es  va  fer  la  xerrada  explicativa  i  van                 
poder   visitar   les   instal·lacions  
 
2   de   juny:   Dia   europeu   dels   Parcs  
Vam  poder  utilitzar  un  telescopi  solar  que  ens  va  deixar  el  soci  C.  Grabenbauer.  Hi  van                 
assistir  cinc  membres  de  l’agrupació  i  dues  persones  del  públic;  sembla  que  va  haver               
problemes   amb   la   difusió   de   l’acte.  
 
21   de   setembre:   El   planeta   Saturn  
Aquesta  activitat  també  es  va  incloure  en  el  programa  de  passejades  guiades  del  Parc.  Tot  i                 
que  abans  de  començar  el  temps  no  era  bo,  al  final  es  va  arreglar  i  es  va  poder  fer                    
l’observació.   Hi   van   assistir   40   persones.   
 
23   de   novembre:   cúmuls   oberts  
En  aquesta  ocasió  hi  han  assistit  25  persones.  Desafortunadament  el  cel  estava             
completament  tapat,  amb  la  qual  cosa  no  s’ha  pogut  fer  cap  mena  d’observació.  S’ha  fet  la                 
xerrada   introductòria   i   s’han   mostrat   les   instal·lacions   als   visitants.  
 

 
 
8   de   desembre:   fira   de   Nadal   de   Tiana  



 

Amb  motiu  de  la  Fira  de  Nadal  de  Tiana,  s’ha  portat  a  la  plaça  de  la  vila  un  telescopi                    
refractor  dotat  de  filtres  solars,  i  s’ha  fet  una  observació  del  Sol.  80  persones  han  passat  pel                  
telescopi.  
 
Conferències  
20   de   juliol:   El   programa   Apollo  
Amb  motiu  del  50è  aniversari  de  l’arribada  del  primer  vol  tripulat  a  la  superfície  de  la  lluna,  la                   
sòcia  Pilar  Esteras  va  pronunciar  una  conferència  sobre  el  programa  Apollo.  Hi  van  assistir               
45   persones.  
 

 
  
Activitats   infantils  
13   de   juliol:   llançament   de   coets   d’aigua  
En  aquesta  activitat  els  nens  construeixen  coets  d’aigua  amb  ampolles  de  refresc  i  cartolina,               
i  després  es  llencen  amb  ajut  d’un  compressor  d’aire.  Hi  han  assistit  30  persones  entre  nens                 
i   adults.  
 
19   d’octubre:   el   planeta   Saturn  
Saturn  és  una  de  les  vistes  més  espectaculars  que  es  poden  observar  amb  el  telscopi.  En                 
aquesta  ocasió  22  nens  i  nenes  van  venir  per  observar-lo  i  dibuixar-lo.  En  total  van  venir  41                  
persones.  

 



 

isites   d’altres   entitats  
El  dia  12  d’octubre  ens  va  visitar  l’agrupació  cultural  Bisbalet  d’Igualada.  Van  venir  18               
persones.  
 
Treballs   de   recerca  
 El  J.  M.  Cámara,  alumne  de  segon  de  batxillerat  de  l’institut  El  Tres  Turons  d’Arenys  de                  

Mar,  va  estar  a  l’observatori  durant  els  mesos  de  gener  i  febrer  intentant  mesurar  trànsits                
d’exoplanetes   per   fer   el   seu   treball   de   recerca.   
S’ha  assessorat  també  a  alumnes  de  Santa  Coloma  de  Gramenet,  sobre  detecció  de              
meteors  per  radar  i  sobre  espectroscopia  estelar,  i  a  alumnes  de  Badalona  sobre  moviment               
orbital   dels   planetesi,    però   no   s’ha   arribat   a   fer   el   treball   de   recerca   a   l’observatori.  
 
Altres   activitats   de   divulgació  
El  4  de  maig  de  2019,  el  soci  J.  Ribot  va  participar  posant  un  telescopi  en  l’activitat  Prades                   
apaga  els  llums  i  encén  els  estels,  on  entre  altres  coses  es  va  fer  una  observació  pública                  
multitudinària:  
 

 
 
El  cap  de  setmana  del  2  d’agost  es  va  fer  una  observació  pública  en  La  Molina,  que  va  anar                    
a   càrrec   dels   socis   J.   Martin,   J.   Ribot   i   O.   Font.  
 
El  soci  C.  Grabenbauer  va  impartir  un  taller  de  pràctica  fotogràfica  en  el  grup  Cosmos  de                 
Matarò,   com   part   d’un   curs   d’iniciació   a   l’astronomia.  
 
Biblioteca  
Hem  recibit  un  donatiu  de  la  Biblioteca  Can  Baratau  de  Tiana  d’una  sèrie  de  llibres  que                 
anaven   a   descatalogar.   AIxò   ens   ha   permés   ampliar   el   nostre   fons   bibliogràfic.   
 
Xarxes   socials  
Durant  aquest  any,  a  més  de  continuar  publicant  informació  en  facebook,  hem  recuperat  el               
nostre  compte  de  Twitter  i  ens  hem  donat  d’alta  en  Instagram.  A  data  d’el·laboració               
d’aquesta  memòria  (febreer  de  2019)  el  nombre  de  seguidors  en  cada  una  d’elles  és  de  501                 
seguidors   en   Facebook,   221   seguidors   en   Twitter   i   105   seguidors   en   Instagram.  




