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Editorial

Quan aquest  butlletí arribi a les 

vostres mans, haurem deixat 

endarrere la novena temporada 

d’Astrobanyoles. Una temporada 

que ha vingut marcada, entre 

d’altres, per fets com:

- haver creat el Premi Astro-

banyoles de Recerca i Divulgació 

Científica.

- haver assolit la xifra de més de 

cent socis.

- haver iniciat converses amb 

l’Ajuntament d’Esponellà de cares 

a una possible construcció d’un 

observatori al poble de Centenys.

- haver signat, per primera 

vegada, un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de 

Banyoles.

- i haver reafirmat els vincles de 

col·laboració amb el Museu Darder 

de Banyoles.

Creiem que ha estat un any en 

que Astrobanyoles ha assolit la 

seva majoria d’edat i des del que 

ja podem dir que ens hem 

convertit en un referent a la 

comarca. Ha estat un any 

realment molt complert, tal i com 

podreu llegir en el resum 

d’activitats dutes a terme, on hem 

intentat abraçar una mica tots els 

àmbits, des dels més teòrics fins 

els més pràctics, des de xerrades 

a cursets, des de sortides 

específiques a d’altres de més 

familiars.

Ens hem convertit en un nou 

fòrum de ciència, que li feia falta a 

la comarca, un fet que ve recolzat 

per l'alta assistència a les 

activitats que duem a terme, ja 

sigui les Tardes de Ciència, amb 

una mitjana de 80 persones, com 

els Sopars (G)astronòmics, així 

mateix ens ha emplenat d'orgull el 

poder copsar la gran qualitat de la 

majoria dels treballs presentats a 

la primera edició del Premi 

Astrobanyoles de Recerca i 

Divulgació Científica, un fet que 

fins i tot va decidir al jurat, a 

ampliar els premis previstos i 

adjudicar un parell d'accèssits.

Ara, amb la presentació de la 

segona edició d'aquest premis, el 

concurs d'enginy i el seguit 

d'activitats que tenim progra-

mades, ja sigui en format xerrada 

com en el de sortides, se'ns 

presenta una nova temporada, en 

principi tan o més complerta que 

l’anterior, i que acabarà tot just 

l’octubre de l’any vinent amb la 

celebració dels 10 anys 

d’Astrobanyoles.

Una data que esperem poder 

celebrar amb tots vosaltres ... 

doncs 10 voltes al Sol, per una 

associació de caire merament 

científic com la nostre, la primera 

que s’ha establert a la comarca 

del Pla de l’Estany, és de per sí 

una gran fita. Una fita de la que 

tenim que estar TOTS molt 

orgullosos i per la que ens hem de 

felicitar tots.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Resum de la tem-
porada 2010-11

Amb l’acabament del curs escolar 

podem dir que s’acaba la 

temporada d’Astrobanyoles, 

sempre i quan no fos per que 

sempre ens queda el mes d’agost, 

un mes a cavall entre una i altra. 

És aquest un mes, en que duem a 

terme dues activitats de caire 

popular: d’una banda, 

l’anomenada “pluja de San 

Llorenç”, els perseids, i d’una 

altra, i des de fa tres anys, amb 

col·laboració amb la Biblioteca de 

Banyoles, una xerrada seguida 

d’una observació. Doncs be, això 

fins l’any passat era així, i el dia 

20 d’agost de 2010 a la xerrada 

que el nostre soci Carles 

Puncernau va fer sobre diferents 

aspectes de La Lluna li va seguir 

una sortida de camp al Puig de 

Sant Martirià. Però enguany el 

que hem volgut fer és aprofitar 

sinergies i hem ajuntat les dues 

activitats, per aquest motiu el 

passat divendres 12 d’agost, en 

primer lloc en Gerard Gomez ens 

va fer una xerrada que portaba 

per títol “Cosos que cauen del cel i 

que venen de molt lluny” i 

desprès al Puig de Sant Martirià 

vàrem poder gaudir la pluja 

d’estels.

Però deixant de banda aquesta 

activitat de caire popular, podríem 

començar per parlar del dissabte 2 

d’octubre en que es varen dur a 

terme dues assemblees. En primer 

lloc una d’Extraordinària, per tal 

d’aprovar una modificació dels 

estatuts, i a continuació una 

d’Ordinària, on primer es va fer un 

resum del curs anterior, tant 

econòmic com de les activitats 

dutes a terme, i desprès, i abans 

del torn de precs i preguntes, 

presentar els projectes pel nou 

curs així com el pressupost previst.

I evidentment si parlem 

d’activitats, en primer lloc hem de 

fer referència a les Tardes de 

Ciència, una activitat que el segon 

dissabte de cada mes es duu a 

terme al Museu Darder de 

Banyoles, i que tot i ser una 

activitat gairebé força nova, ha 

esdevingut una referència entre la 

ciutadania de manera que compta 

amb un públic assidu i fidel, d’una 

vuitantena de persones. Així, 

enguany, hem pogut assistir a les 

següents conferències: el 16 

d’octubre “10 coses que cal saber 

sobre l'estany de Banyoles” (Jordi 

Colomer. Doctor en Ciències 

Físiques, professor de la UdG); el 

13 de novembre “Menhirs i art 

megalític” (Josep Tarrús, 

Arqueòleg i prehistoriador. 

Conservador del Museu 

Arqueològic Comarcal de 

Banyoles); l’11 de desembre 

“L'electricitat i el cor” (Josep 

Brugada. Director de l'Institut 

Clínic del Tòrax. Hospital Clínic de 

Barcelona- UB); el 15 de gener 

“La Cristalografia una ciència 

desconeguda” (Joan F Piniella. 

Catedràtic de Cristalografia); el 2 

de febrer “L'Univers invisible” 

(Marta Peracaula Bosch); el 12 de 

març “Criptografia i criptoanàlisi: 

desxifrant l'escriptura de les 

civilitzacions perdudes” (David 

Juher); el 9 d’abril “El frau de la 

Lluna” (Rafael Balaguer); el 14 de 

maig “Mengem química? La 

ciència a la cuina” (Claudi Mans); i 

el 4 de juny “El caos: una nova 

ciència?” (M.Teresa Martínez 

Seara, catedràtica de Matemàtica 

Aplicada, UPC).

Una altra activitat, que també 

Xerrada   a 
la Biblioteca 

Pública a 
l'agost de 

2010

Xerrada 
en anglès 
al CEIP 

Bora Gran 
de Serinyà
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compta amb un públic fidel, són 

els anomenats Sopars 

(G)astronòmics, dels qual enguany 

hem pogut assaborir dos: el 2 

d’octubre “Ciència i ètica” (Jaume 

Bayo) i el 26 de febrer “Ciència i 

espiritualitat” (Miquel Feixas); el 

tercer es va quedar a la butxaca 

per aquesta nova temporada, 

“Possibilitats de trobar vida fora de 

la Terra” (Josep Lluís Diez).

En l’apartat de Sortides 

d’observació o de camp, el primer 

cap de setmana de novembre, 

entre el divendres i el diumenge 

es varen dur a terme un seguit 

d’observacions per tal de fer un 

seguiment de les llunes de Júpiter 

i calcular-ne la seva posició; el 5 

de març, juntament amb els 

companys d’Astrogirona es va fer 

la tradicional Marató Messier; i per 

últim el dimecres 11 de maig, a la 

Plaça de les Rodes de Banyoles, 

aprofitant que es feia el mercat 

setmanal, vàrem muntar el 

Coronado per tal d’observar 

l’activitat solar.

I seguint amb les sortides, 

esmentarem les que podríem 

anomenar, Sortides familiars. En 

primer lloc, el 13 de novembre, 

dins de la Setmana de la Ciencia, 

en col·laboració amb el Grup de 

Ciéncies, el Centre de Recursos i el 

Centre Excursionista, vàrem dur a 

terme una sortida pel Pla de 

Martís, fins arribar al poble de 

Serinyà; el cap de setmana del 2 i 

3 d’abril, una excursió per la zona 

de l’Ariege ens va dur a visitar les 

coves de Niaux i Mas d’Azil i el riu 

soterrani de Labouiche; i per últim 

el també cap de setmana de 29 

d’abril a l’1 de maig una altra 

sortida ens va dur a la illa de 

Tenerife i a poder visitar diferents 

dels observatoris del 

Teide.

Seguint amb aques-

ta relació d’activi-

tats, hem d’esmen-

tar la que es la base 

principal de la 

nostre associació: la 

vessant pedagògica. 

Per aquest motiu 

han estat tres les 

activitats dirigides a 

centres o entitats: el 

15 de novembre a l’IES Vescomtat 

de Cabrera (Hostalric); el 12 de 

maig al ZER les Goges (on vàrem 

fer una introducció a l’astronomia 

en llengua anglesa); i el 30 de 

juny a un grup de nens de Sant 

Joan de Déu que estaven a 

Banyoles fent un campament, i als 

que desprès de la xerrada vàrem 

dur fins al Puig de Sant Martirià on 

vàrem fer una observació. I 

evidentment, no podem deixar-

nos el “Curset d’iniciació a 

l’astronomia” que adreçat tant a 

socis com al públic en general 

vàrem fer el dissabte 18 de juny al 

Museu Darder de Banyoles, primer, 

i al Puig de Sant Martirià, desprès.

I per acabar ens queda enumerar 

un seguit d’activitats, de caire 

divers, com la Tertúlia 

Bibliogràfica, que sobre el llibre 

“L'home que plantava arbres” de 

l'escriptor francès Jean Giono, es 

va dur a terme el 17 de novembre 

a la Biblioteca de Banyoles; la 

xerrada del 20 de novembre al 

Museu Darder d’en Ricard 

Guerrero (Catedràtic de 

Microbiologia) sobre “La 

biodiversitat invisible: els microbis 

(i de com els estudis al Pla de 

l'Estany els han fet més 

coneguts)” inclosa dins dels actes 

de la Setmana de la Ciència; la 

també xerrada, que el 29 de 

gener, a Cal Baró d'Esponellà, ens 

varen oferir els socis Carles 

Puncernau i Antoni Raïch sobre 

“Un eclipsi total de sol a la Illa de 

Pasqua”; el Primer Concurs 

Astrobanyoles de Recerca i 

Divulgació Científica (del que 

trobareu un article en aquest 

mateix butlletí) i una connexió 

que, el divendres 27 de maig, 

vàrem poder realitzar amb 

l’Institut d’Astrofisica de Canàries, 

en una activitat anomenada 

“Teleastronomia” i que ens va 

permetre veure en directe allò que 

des del mateix telescopi del IAC 

anaven cercant.

         JOAN ANTON ABELLAN

Observació solar al mercat de les Rodes
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Notícies breus 

- Convocada la segona edició del Premi 

Astrobanyoles: el dissabte 14 de maig, coincidint 

amb l'exposició oral que els guanyadors de la 

primera edició del Premi Astrobanyoles de Recerca i 

Divulgació Científica varen fer al Museu Darder de 

Banyoles, es va convocar la segona edició d'aquest 

premi, que enguany tindrà com a data màxima de 

presentació el divendres 10 de febrer de 2012. 

El concurs, que està adreçat a tots els escolars del 

Pla de l'Estany, compresos entre el cicle superior de 

primària i el batxillerat, compta com a novetat la 

incorporació dels Cicle Formatius.

L'acte de lliurament d'aquests premis es durà a 

terme el dissabte 14 d'abril al Museu Darder de 

Banyoles.

- Convocat el primer concurs d’enginy. Seguint 

amb la línia pedagògica d'Astrobanyoles, per el 

proper mes de novembre s'ha convocat el Primer 

Concurs d'Enginy. Aquest concurs, que està adreçat a 

qualsevol persona, sense importar l'edat, consisteix 

en dissenyar i construir un dispositiu amb el que, si 

es llença un ou des d'una certa alçada, aquest arribi 

a terra sense trencar-se. L'ou ha d'anar dins del 

dispositiu, i un cop arribi a terra, sense necessitat de 

destruir-lo, s'ha de poder esbrinar si l'ou està sencer 

o s'ha esquerdat.

Per a la construcció d’aquest dispositiu només es 

podran utilitzar el material que la mateixa 

organització proveirà, consistent en dos fulls de 

cartolina A3, pega, tisores i sis palles (de les que es 

fan servir per xuclar begudes) ... mentre que els 

concursants només hauran de posar l'enginy.

- Signatura de conveni amb l’Ajuntament de 

Banyoles. El passat mes de maig es va dur a terme 

la signatura de conveni entre l'Ajuntament de 

Banyoles i Astrobanyoles. Tot i que no és la primera 

vegada que el Consistori banyolí col·labora amb 

Astrobanyoles, si que és la primera que aquesta 

col·laboració, es plasma en un document. En aquest 

conveni Astrobanyoles es compromet a fer-se càrrec 

de l’organització anual del Premi Astrobanyoles de 

Recerca i Divulgació Científica amb l’objectiu de 

potenciar l’interès pel coneixement científic dels 

estudiants dels instituts i escoles de primària del Pla 

de l’Estany, i per a dur a terme aquesta activitat 

l'Ajuntament es compromet a aportar-hi la seva ajuda 

econòmica.

- Acord de col·laboració amb el Museu Darder de 

Banyoles. Tot i que en un principi estava previst 

signar un conveni de col·laboració amb el Museu 

Darder Espai d'Interpretació de l'Estany, aquest s'ha 
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ajornat degut als canvis produïts en el si de la 

Corporació Municipal, de la qual depèn el Museu, arrel 

de les passades eleccions del mes de maig. Per 

aquest motiu la signatura del mateix va quedar 

ajornat per la present temporada. 

Però tot i amb això, l'esperit de col·laboració entre les 

dues entitats existeix, tal i com ho demostra el fet de 

que els segons dissabtes de cada mes es duen a 

terme, sense cap cost per la nostra associació, les 

anomenades Tardes de Ciència, a banda d'altres 

activitats puntuals com poden haver estat el curset 

d'iniciació a l'astronomia i la connexió amb 

l'observatori del Teide. 

- Astrobanyoles participarà en el Proyecto 

NIXNOX. És un projecte proposat i recolzat per la 

Sociedad Española de Astronomía (SEA) amb la 

finalitat de localitzar llocs a Espanya on es pugui 

gaudir del cel nocturn fosc i estrellat. Es preten crear 

una plataforma que animi a la societat a contemplar 

el cel nocturn i a les administracions locals a cuidar-lo.

La recopilació de les dades de brillantor del fons del 

cel i altres informacions rellevants s'està realitzant 

amb la col·laboració de les associacions d'astrònoms 

aficionats. Es portarà a terme amb les darreres dues 

llunes noves d'aquest any 2011 mesurant el fons de 

cel en diversos punts de la comarca i, si arribem, de 

la província.

- Premi al programa "Sopa d'Estrelles"

En el decurs del dinar de germanor del passat juny va 

ser entregat als membres del programa "Sopa 

d'Estrelles" un guardó en reconeixement per les nou 

temporades que porten fent el programa, cada dijous 

de 20 a 21h a Ràdio Banyoles 107.3FM, tal com es 

pot veure a la foto adjunta. El programa també es 

pot escoltar els divendres i descarregar de la xarxa 

quan es vulgui a la pròpia adreça de la ràdio. Els seus 

components són : Joan Anton Abellan, Josep 

Angelats, Jaume Bayó, Xavier de Palau i Carles 

Puncernau. De totes formes cal reconèixer l'ajut 

rebut de totes les altres persones que han passat pel 

programa, en especial, als de la sala de control, 

coneguda com "la peixera".

Foto de grup dels actuals 

membres del programa 

"Sopa d'Estrelles" que 

s'emet per Ràdio Banyoles 

des de fa nou temporades.
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Cròniques sobre les Tardes 
de Ciència: cicle 2010-2011

Aquest cicle de conferències que té com a objectiu 

apropar la Ciència a un públic molt divers, que es 

celebra almenys un cop al mes a la sala d’actes del 

Museu Darder, indubtablement està tenint un 

remarcable èxit (d’entre 70 i 80 persones de públic 

assistent de mitjana: un dissabte a les 19 hores, per 

fer divulgació de ciència a Banyoles, és extraordinari). 

El propòsit d’aquest article és fer una breu 

recapitulació dels conferenciants i dels temes que 

tractaren, així com acabar d’animar als socis 

d’Astrobanyoles i tots els que tenen alguna inquietud 

científica de Banyoles i comarca a assistir al proper 

cicle de conferències, i a superar les fronteres entre 

les diverses ciències i les estretors de 

l’especialització: recuperant una mica l’esperit 

renaixentista i humanista, en què tot allò que afecta a 

l’home ens interessa, almenys fins a uns determinats 

nivells.

Totes les xerrades han estat comentades per 

diversos socis d’Astrobanyoles i enregistrades en 

vídeo per la qual cosa si algú vol ampliar informacions 

només cal que s’adreci a www.astrobanyoles.org.

Conferència 1: Deu coses que cal saber sobre 

l’estany de Banyoles.

Conferenciant:  Jordi Colomer, Doctor en Ciències 

Físiques, professor de la UdG.

Ciències: Física i climatologia. Data: 20 d’octubre del 

2010.

Autor comentari a la web: Xavier de Palau. 

Assistència del cronista: “jo hi era, físicament”.

Breu sinopsi: Diverses variables de l’Estany de 

Banyoles que corroboren l’escalfament global del 

planeta. Si busqueu el comentari de la conferència 

encara us podeu baixar la presentació que va emprar, 

correu-hi si no ho heu fet. Val la pena.

Valoració: Interessant l’exposició de la dinàmica de 

funcionament del nostre estimat estany.

Conferència 2: Menhirs i art megalític.

Conferenciant:  Josep Tarrús, arqueòleg i 

prehistoriador. Conservador del Museu Arqueològic 

Comarcal de Banyoles.

Ciències: Arqueologia i prehistòria. Data: 13 de 

novembre del 2010.

Autor comentari a la web: Antoni Raïch. Assistència 

del cronista: “ Megalíticament present”.

Breu sinopsi: Pedagògica explicació de l’efervescent 

estat en què es troba l’estudi de la cultura megalítica 

a Catalunya. 

Valoració: sorprenent la quantitat de descobriments 

recents en aquest camp.

Conferència 3: La biodiversitat invisible (a dins 

de la Setmana de la Ciència).

Conferenciant:  Ricard Guerrero, Catedràtic de 

microbiologia per la Universitat  de Barcelona. 

Ciències:  Biologia, microbiologia. Data: 20 de 

novembre del 2010.

Autor comentari a la web: Antoni Raïch. Assistència 

del cronista:  “Vivo y coleando en la sala”

Breu sinopsi: La gènesi de l’ecologia microbiana 

mundial va nàixer en el petit estanyol de Can Cisó 

(dècada dels 70 del segle passat)

Valoració:  Una molt interessant explicació de 

En Jordi Colomer firmant en el llibre d'honor de 
l'Agrupació després de la seva presentació a les TdC

En Josep Tarrús en la seva presentació al Museu Darder
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l’evolució dels nostres coneixements sobre els 

microorganismes i com aquests sempre estan 

preparats per a sorprendre’ns i a sobreviure la nostra 

futura extinció.

Conferència 4: El sistema elèctric del cor.

Conferenciant:  Josep Brugada, director de l’Institut 

Clínic del Tòrax, Hospital Clínic de Barcelona. 

Ciències:  Medicina. Data: 11 de Desembre del 2010.

Autor comentari a la web: Daniel Bosch. Assistència 

del cronista:  “Amb tot el cor”

Breu sinopsi: De com ha progressat en els darrers 

anys el tractament de multitud d’arítmies fins arribar 

a operar desesperadament un nen prematur de 32 

setmanes. Valoració:  Sorprenent l’ús del 

desfibril·lador portàtil en un jugador de futbol a qui va 

estalviar una mort sobtada.

Conferència 5: La cristal·lografia una ciència 

desconeguda.

Conferenciant:  Joan F. Piniella, Catedràtic de 

Cristal·lografia de la UAB. Ciències: Geologia i 

cristal·lografia. Data: 15 de Gener del 2011.

Autor comentari a la web: Carles Puncernau. 

Assistència del cronista:  “Estupefacte i cristal·litzat a 

damunt del seient”

Breu sinopsi: Una molt completa exposició de les 

característiques de la matèria cristal·lina: propietats i 

història fins arribar als cristalls de Naica i els cristalls 

líquids . Valoració: La cristal·lografia com a ciència 

interdisciplinar i la importància de la difracció en la 

determinació de la geometria dels cristalls amb una 

demostració a dins de la mateixa sala. Paga la pena 

visualitzar els vídeos dels cristalls gegants de Naica 

(d’entre 10 a 12 metres de longitud) els enllaços dels 

quals l’autor del comentari  va incloure en el la seva 

sinopsi.

Conferència 6: L'Univers invisible.

Conferenciant:  Marta Peracaula Bosch. Ciències: 

Física . Data: 12 de Febrer del 2011.

Autor comentari a la web: Àlex Navarro. Assistència 

del cronista:  “Ben visible entre el públic”

Breu sinopsi: Exhaustiva explicació  del descobriment 

de les radiacions electromagnètiques més enllà de 

l’estret marge de longituds d’ona de les lluminoses 

(Isaac Newton i l’espectre dels colors): Herschell per 

als infrarojos, Whilhem Ritter per als ultraviolats fins 

arribar als raigs X descoberts per Roengten i els 

gamma per en Paul  Villard passant per la física 

quàntica i Albert Einstein. 

Valoració: Extraordinari el personatges de Karl Jansky 

com a teòric i  Grove Reber constructor del primer 

radiotelescopi  (1937) que van revolucionar l’estudi de 

l’astronomia observacional.

Conferència 7: Criptografia i criptoanàlisi.

Conferenciant:  David Juher, Dr. i professor de 

matemàtiques en el departament d’informàtica i 

matemàtiques aplicades de la UdG Ciències: 

Matemàtiques, informàtica i criptografia. Data: 12 de 

Març del 2011.

Autor comentari a la web: Xavier de Palau. Assistència 

del cronista:  “La meva presència estava escriptada, 

En Josep Brugada durant la seva explicació del 

funcionament del cor

La Marta Peracaula de la UdG en el 

transcurs de les seves explicacions
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és a dir, no hi era”

Breu sinopsi: De com els algoritmes matemàtics i la 

informàtica poden ajudar al desxiframent  de les 

escriptures antigues (maies, etruscs,...).

Conferència 8: El frau de la Lluna.

Conferenciant: Rafael Balaguer, home polifacètic i 

President de l'Agrupació d'Astronomia de Girona . 

Ciències: Història i astronàutica. Data: 9 d’abril del 

2011.

Autor comentari a la web: Antoni Raïch . Assistència 

del cronista:  “Hi va allunar de forma fraudulenta”

Breu sinopsi: El conferenciat analitza el material 

gràfic: fotografies i vídeos procedents de la Nasa que 

sustenten aquesta coneguda llegenda urbana que 

circula amb profusió per Internet. Ho fa amb tanta 

amenitat, talent i passió, que segurament a mitja 

presentació, més de la meitat de la concurrència 

dubtava de l'èxit de la Missió Apol·lo.

Valoració: Reviure a través de les imatges i vídeos 

l’arribada de l’home a la Lluna ens fa recuperar 

l’autèntic esperit explorador dels primers astronautes.

Conferència 9: Mengem química? La ciència de 

la cuina.

Conferenciant: Claudi Mans, catedràtic d’enginyeria 

química de la UB.  Ciències: Química i gastronomia. 

Data: 14 de Maig del 2011.

Autor comentari a la web: Josep Lluís Díez. 

Assistència del cronista:  “Aquell dia estava al Bulli 

però com sempre estava tot ple ”

Breu sinopsi: Va anar explicant els fonaments químics 

de la cuina tradicional, els ous durs o fregits, les 

carns cuites, fregides o a la planxa, els gelats, i 

també de la cuina més innovadora.

Conferència 10: Algunes idees sobre la teoria 

del caos.

Conferenciant: Mª Teresa Martínez Seara, catedràtica 

de matemàtica aplicada de la UPC. Ciències i àmbits: 

Química i gastronomia. Data: 4 de Juny del 2011.

Autor comentari a la web: Gerard Gómez . Assistència 

del cronista:  “No hi va poder assistir, motiu: una 

agenda caòtica”

Breu sinopsi: A partir de les primeres seqüències de 

la pel·lícula Parc Juràsic, va parlar d'alguns dels 

conceptes matemàtics que apareixen en els diàlegs 

entre els protagonistes, com ara: caos, efecte 

papallona, dependència sensible respecte de 

condicions inicials, atractor estrany, fractal,... 

il·lustrant-los amb exemples entenedors i aclaridors 

de la mecànica, la química, o la meteorologia.

     ANTONI RAÏCH I TRILLA

En Rafel Balaguer d'Astrogirona al final de 

la seva xerrada de TdC

En Claudi Mans de la UAB amb l'obsequi 

record de la seva visita
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Primer Premi Astrobanyoles 
de Recerca i Divulgació 

Científica

El passat 9 d'abril es va fallar el “Primer Premi 

Astrobanyoles de Recerca i Divulgació Científica”, 

corresponent a l'any 2011, del qual resultaren 

guanyadors:

- Categoria: Cicle Superior d'Educació Primària 

Títol del treball: La Ciència a la Ciutat Autors: Joan 

Brunet, Josep Delgado, Marçal Huete i Aleix Nadal 

Centre: CEIP Mn. Baldiri Reixac Tutora: Marta Figueras

- Categoria: Educació Secundària Obligatòria 

Títol del treball: Introducció als Models d'Univers 

Autor: Isaac de Palau Centre: INS Josep Brugulat 

Tutor: Josep Lluís Diez

- Categoria: Batxillerat Títol del treball: Gestacions 

Compartides – Els Bessons Autores: Gemma Bustins i 

Anna Vilardell Centre: INS Pere Alsius Tutora: 

Hortènsia Belmonte

Títol del treball: Seguiment de la Població d'Ocells a la 

Puda: 10 Anys d'Anellament Autor: Gerard Funosas 

Centre: INS Josep Brugulat Tutora: Dolors Salvador

Títol del treball: Eclipsis Solars Autor: Aleix Giménez 

Centre: INS Pere Alsius Tutora: Àngela Donoso

Dins del cicle de conferències Tardes de Ciència, que 

organitza Astrobanyoles, els guanyadors van fer una 

presentació dels seus treballs a la sala d'actes del 

Museu Darder el dissabte 13 de maig.

Vuit dels guanyadors dels Premis 2010 en 

les seves tres categories

Un membre del jurat fent lectura de l'acta 

del Premi als alumnes de Primària

ESTADÍSTICA DE SOCIS d'Astrobanyoles a 31 de Juliol 2011

TIPUS DE SOCI       HOMES     DONES      2011  2010           Inc.       %

Titulars                         23        8            31            22  9 41

Beneficiaris                  18           29           47    33 14 42

Individuals                   33            7            40    23 17 74

Total                             74           44          118            78 40 51

2010               48       30           78

Increment               26       14          40

%               54       47          51

      PERE CASADEVALL
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Curs d’astrofotografia 
actual bàsica

Aquest proper any s’ha proposat la realització d’un 

curs d’astrofotografia bàsic per poder ajudar a aquells 

que volen iniciar-se en aquesta apassionant vessant 

de l’astronomia. També té l’objectiu de poder donar 

un cop de mà a aquells que, havent fet ja unes 

primeres passes, es troben en l’actualitat en algun 

tipus de dificultat.

L’astrofotografia és una disciplina que ha avançat 

moltíssim en els darrers anys. Fotografies que fa 

només 10 anys només estaven a l’abast dels equips 

professionals amb grans telescopis, ara són possibles 

amb material amateur. La fotografia digital, la 

baixada de costos d’alguns aparells electrònics com 

les mateixes càmeres DSLR, CCD, Ordinadors 

portàtils, etc... han contribuït molt a aquest avenç. 

Això ha fet possible que els amateurs puguin 

aconseguir unes imatges realment espectaculars i 

sovint amb un alt contingut científic. De fet 

actualment això ha fet replantejar-se la relació entre 

el món professional i l’amateur, essent sovint les 

col·laboracions entre ells. 

Això que és una realitat, no ha de fer perdre de vista 

que els resultats s’aconsegueixen però a través de 

molt d’esforç, molt de temps dedicat a aquesta 

disciplina i per desgràcia també a una despesa 

econòmica que no està a l’abast de molta gent. 

L’astrofotografia és una disciplina que requereix molt 

d’esforç. Això s’ha de tenir molt clar. Integra un munt 

de coneixements diversos sobre els que s’ha de tenir 

un mínim de domini per tal que tot surti com un 

espera. S’ha de saber d’òptica, de mecànica, 

electrònica, d’informàtica, etc... de res serveix tenir el 

millor telescopi si no se sap posar bé en estació. 

No serveix de res saber posar tot el material en ordre 

si després no se saben fer anar els programes 

informàtics que ho controlen tot. Per no ja parlar del 

processament informàtic de les imatges obtingudes 

que mereixen tot un tema apart i que possiblement 

sigui objecte d’un altre curs.

L’astrofotografia actual, té diverses branques totes 

elles independents i interrelacionades alhora. 

Fotografia planetària, de cel profon de gran camp, cel 

profon d’alta resolució, cossos menors com els 

asteroids, cometes, NEOs, etc... Cadascuna d’elles 

requereix d’un material específic que per desgràcia fa 

que no existeixi allò que serveix “per tot”.  Abans de 

gastar-se la “primera pesseta” s’ha de tenir molt clar 

quin tipus d’astrofotografia es vol desenvolupar. 

Sovint ens trobem amb gent que té un material que 

senzillament no serveix pel que ell té previst fer. 

També mogut per la voluntat d’aprofitar-ho, es gasta 

una gran quantitat de recursos en temps i en diners 

en intentar adequar-lo per allò que es vol fer i que 

per desgràcia no estava fet. També, per desgràcia, hi 

Rosetta de la constel·lació de Monoceros NGC 2237 10 

preses amb filtre Halfa, 10 amb OIII i 10 amb SII Preses 

de 800 seg a ISO400 des de Banyoles

Foto: Daniel Bosch

M33 Constelació de Triangulus

Lloc: Àger 2009  Foto: D. Bosch
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ha material que sencillament no serveix per res. 

Aprofiteu l’experiència d’aquells que ja es varen 

gastar els seus calers en fer provatures, per no caure 

en els mateixos errors. Sapigueu mirar a lloms dels 

gegants. 

De tot això i de molt més s’intentarà que versi el curs 

d’astrofotografia que es desenvoluparà durant dues 

sessions de 4 a 7 de la tarda en dos dissabtes 

consecutius per determinar dins les instal·lacions del 

Darder.

Finalment voldria acabar amb una frase d’un 

company de l’associació de Girona:  “El curs no 

intenta ensenyar a fer fotografia si no simplement 

guiar-los cap a la direcció correcta.

A partir d´aquí es quan hauran d’estudiar per 

aprendre, doncs tot això no s’aprèn en cursets de 

poques hores.”

DANIEL BOSCH

El túnel del temps

                                                       
Al final m´he decidit a fabricar-me el meu propi túnel 

del temps, o més ben dit, el lloc on anirà ubicat el 

meu túnel del temps, que dit d'una altra manera, vol 

dir el petit observatori on col·locaré el meu telescopi, 

el qual no deixa de ser un estri per mirar al passat. 

Per fi em quedaré tranquil, sense tenir que traginar 

cada dos per tres el conjunt muntura-telescopi, ara a 

fora i ara a dins, per por a la pluja i el mal temps, 

“dimonis, si que em quedaré tranquil!!!” perquè de 

tan muntar i desmuntar, els cargols de la muntura, 

que solen ser d'alumini, fan que poc a poc la rosca 

se'n vagi a fer punyetes ... i a les hores què?.

Què com el faig? Fàcil, perfil d'estanteria, un munt de 

cargols, planxa d'alumini, un munt de “rematxes”, 

perfil d´alumini, porex de alta densitat i ... temps, 

molt de temps !

Sembla fàcil, no? Doncs no, no és tan fàcil! depèn de 

las ganes que tinguis de fer-l'ho, doncs si se'n tenen 

ganes i il·lusió tot marxa sobre rodes: fas un plànol 

per saber el que vols i apa a seguir-l'ho

És molt car? Home, tot depèn de la grandària. El meu 

és un cub de 1,60 m. i em costarà entre 1.000€ i 

1.200€. ... sense comptar el temps, clar. Considero 

que amb aquesta mida ja en tinc prou pel que jo vull.

Encara no el tinc acabat, però quant el tingui enllestit 

podeu estar segurs de que  ja us l'ensenyaré.

Penseu en la tranquil·litat de tenir el telescopi a 

aixopluc, sempre ben alineat i sempre a punt, 

Ei!parlo de la gent que està en el meu cas i disposa 

d'un terrat a casa seva. 

Com us dic, poder tenir el telescopi sempre a 

disposició és un gran què, encara que, de vegades, 

“baixa algun sant”, i quant veus aquell “pet de llums” 

del parc que està a l'altre costat de la cantonada, que 

no ens deixa veure res, aleshores si que se't 

desmunten tot els esquemes. No n'hi ha dret!

Qui no s´ha trobat un bon dia cap al tard, mirar el cel 

i pensar “avui tindrem un cel perfecte”? ... Apa, a 

treure el telescopi al terrat - o allà on sigui – i 

començar a anivellar-l'ho, ... després, “on és la 

polar”? ... Aquí, el que disposa de “buscador” entra 

en una odissea que, la d'Ulisses comparada amb ella 

no és res, i al final quant dius “ara ja el tinc a punt” 

t'adones de que és tardíssim i a l'endemà és dia de 

tornar-hi.

Per una altra banda, a l´hivern qui és el guapo que 

surt al terrat a prendre la fresca per comprovar que 
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Orió encara és allà?  ah carai! doncs ara ho 

arreglarem això, faré passar cables cap al terrat per 

tal de poder moure el telescopi amb el PC instal·lat a 

la part interior de l'edifici, o sigui a uns tres metres 

de l'observatori, i d'aquesta manera no cal dir que 

estaré calentet perquè hi tinc un radiador i s'ha 

acabat el passar fred a l´hivern. Totes las 

constel·lacions de l'estació hivernal a l´abast del 

telescopi ... i per sort una vidriera em separa del 

terrat.

També podré practicar la fotografia del cel, cosa que 

fa temps que l´hi vaig al darrera. És molt bonic mirar 

per l'ocular i veure tanta bellesa, però la majoria de 

las vegades, aquesta bellesa la tens que imaginar, ja 

que la vista no dona per més i no veus tot el que hi 

ha allà. En canvi, la càmera d'astrofotografia si que 

veu més que els nostres ulls, perquè és més sensible 

i, a diferència de l'ull, capta la majoria d'estructures i 

detalls.

Dintre d´Astrobanyoles tenim persones molt ben 

preparades en aquest tema - n'he vist fotos molt 

bones - i de las quals n'espero aprendre molt. 

MARIO CRUZ

Visita a l'observatori 
        del Teide

El darrer cap de setmana del mes d'abril, socis 

d'Astrobanyoles i de l'Agrupació Astronòmica de 

Girona ens vàrem desplaçar fins a l'illa de Tenerife 

per a dur a terme una observació a l'anomenat 

"Observatorio Astronómico del Teide" i, de passada, 

fer una visita turística-gastronòmica a l'illa. 

El divendres 29, dia de l'arribada, camí del Puerto de 

la Cruz, ja vàrem poder gaudir de la exòtica 

vegetació que conforma l'anomenada vall de 

l'Orotava, així com de la gastronomia típica canària: 

gofio, papas arrugadas, mojo picón, conejo en 

salmorejo, etc.

El dissabte, un recorregut pel nord de l'illa, i que ens 

va dur per Icod de los Vinos, Garachico i Buenavista, 

ens va permetre acostar-nos a l'arquitectura 

tinerfenya de l'època colonial, amb els seus edificis 

blancs i les seves balconades de fusta, i al seu agrest 

paisatge, esculpit al llarg dels anys per la lava dels 

diferents volcans que conformen aquesta illa. Des 

d'aquesta darrera població, i seguint per la 

serpentejant carretera que duu a Masca - i que dóna 

a entreveure la majestuositat de los Acantilados de 

los Gigantes -, i desprès de tornar a degustar la 

gastronomia illenca, la carretera s'endinsava al Parc 

Nacional del Teide. 

A partir d'aquí, la pluja, el vent i la boira foren una 

constant durant la resta del dia, arribant al seu punt 

culminant durant l'estada a l'observatori, on el 

termòmetre - a les set de la tarda - ja estava per 

sota del zero i on la pluja donava pas a la neu. Però, 

tot i no poder dur a terme l'objectiu principal del 

viatge, que era l'observació, el que si que vàrem 

poder fer, i com un favor excepcional, fou visitar 

alguns dels diferents observatoris que hi ha en aquest 

complex i així, entre ràfega i ràfega de vent, 

acompanyats del fred i la neu, que en alguns 

Vista dels 

diferents 

observatoris 

existents al cim 

del Teide
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moments feia que ens donés la sensació 

d'estar en una expedició científica de l'àrtic, i 

no a Tenerife, vàrem poder visitar diversos 

telescopis:

- El IAC-80, un telescopi nocturn de 80 cm 

de diàmetre, equipat amb una muntura 

equatorial alemanya i que treballa dins la 

franja dels visibles i en el que es poden 

observar des de cometes fins a cúmuls i 

galàxies.

- El OGS, propietat de l'Agència Espacial 

Europea, és un telescopi de 100 cm, adreçat 

a la recerca de ferralla espacial i seguiment 

d'asteroides.

- La piràmide "Van der Raay", un laboratori solar 

propietat del IAC que té com a principal objectiu 

l'estudi de l'interior solar per mitjans de la nomenada 

heliosismologia.

- El Mons, un telescopi nocturn, de 50 cm., que es fa 

servir principalment com a eina de divulgació i que 

tenia que ser "el nostre" telescopi durant aquesta 

visita. Construït als anys setanta del passat segle és 

l'únic telescopi dels que hi ha en aquest complex 

astronòmic des del que encara es poden fer 

observacions, d'una manera podríem dir romàntica, 

mirant directament per l'ocular,

- El Carlos Sánchez, un altre telescopi nocturn, pensat 

per l'observació en l'espectre de l'infraroig i que 

compta amb un impressionant mirall primari de 152 

cm i que el situen entre els més grans telescopis del 

món a la vegada que dels més productius.

A banda d'aquests cinc telescopis, vàrem poder 

contemplar, per fora, els més d'una trentena d'altres 

telescopis que conformen aquest complex, com els 

telescopi robótics Bradford i el Stella, els edificis en 

forma de torre que alberguen els telescopis solars 

Themis i VTT, etc.

Per sort, el diumenge va tornar a lluir el sol i vàrem 

poder arrodonir la sortida amb una visita a la ciutat 

de La Laguna, declarada Patrimoni de la Humanitat, 

camí de la qual vàrem poder contemplar - per 

primera vegada en aquest viatge - l'imponent pic del 

Teide, aixecant-se pel cim de la vall de l'Orotava, això 

sí, cobert de neu de cap a peus. 

JOAN ANTON ABELLAN

Els expedicionaris 

abans de pujar als 

observatoris. Com 

podeu observar el cel 

no era blau, sinó blanc 

de boira

A l'interior del telescopi IAC-80
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Marató Messier del 5 de 
març del 2011: la nit de les 
Galàxies.

Lloc: Pla de Martís.

Motiu: Marató Messier, Astrobanyoles amb 

col·laboració amb l’Agrupació d’Afeccionats a 

l’Astronomia de Girona.

Públic: Al voltant d’una cinquantena de persones.

Efectius humans i material: Antoni Raïch , 

Telescopi Celestron 8i de l’associació (oculars de 25 

mm i de 10 mm)

Col·laboradors:  Joan Anton, Elisenda, Assumpta 

Tello,...

Condicions de l’observació: Una nit extraordinària, 

immillorable encara que costi de creure, tenint en 

compte els nombrosos dies en que ha estat ennuvolat 

el cel o plovent aquest any.

Seeing o visibilitat (escala d’Antoniandi): I. 

Estable en tota la nit. 

Lluna: Lluna nova.

Hores observació: des de les 19h  fins les 2 hores.

Observació:  Particularment ha estat  la nit en què 

he pogut observar més galàxies a ull nu. Comencem 

observant la nebul·losa d’Orió (M42), un clàssic però 

sempre impressiona. La galàxia d’Andròmeda (M31) 

ja molt baixa a l’horitzó, i diversos cúmuls oberts com 

l’M34( Perseu), l’M45 (Plèiades), M37, M38 

(d’Auriga), M35 (de Bessons), M50, M46, M47 de 

Monoceros, M67 i M44 també cúmuls oberts (de 

Cranc) i cap a les dues hores finals de l’observació els 

cúmuls globulars: M3, M13 i M5 i les galàxies:M81, 

M101 i M51 (la doble) amb una nitidesa sorprenent 

(què bona que és l’òptica del celestron 8i!!!). I ens 

acomiadem donant una ullada a Saturn que feia poc 

que havia aparegut a l’horitzó. Cap a les dues de la 

matinada ens retirem però diversos de l’Agrupació de 

Girona continuen, no m’estranya, una nit com 

aquesta s’ha d’aprofitar.

Incidents: Tenint en compte que la muntura és molt 

lleugera una patadeta ens obliga a tornar a posar-lo 

en estació: “c’est la vie”

Altres activitats:  Sopant entrepans i alguna 

cervesa a la llum de les estrelles acompanyat per un 

estol d’apassionats de l’astronomia. I el plus 

d’observar els mateixos objectes i d’altres, des 

d’altres telescopis equipats per a l’astrofotografia  i 

per tant amb possibilitats d’obtenir més detalls.

Comentaris literaris: En aquest any de nits 

adverses per a l’observació astronòmica és l’excepció 

que confirma la regla. Una nit per enregistrar en el 

disc dur dels amants de l’astronomia observacional 

de camp: sempre dura però quan els déus són 

propicis altament motivadora.

          ANTONI RAÏCH I TRILLA

Dalt: M42 Nebulosa d'Orio

Abaix: Detall de M13 cúmul globular d'Hèrcules

Fotos: Daniel Bosch
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De l'Astronomia a la Química

Si l'any 2009 va ser l'Any Internacional de 

l'Astronomia, la UNESCO va declarar l'any 2011 com 

l'Any internacional de la Química.

És evident que l'Astronomia utilitza d'altres ciències 

per constituir-se en sí mateixa, així tan estira de la 

Física, com de la Química,  les Matemàtiques o la 

Biologia.

La definició d'Astronomia, segons Viquipèdia, és : la 

ciència que estudia l'univers i els cossos celestes o 

astres, a partir de la informació que ens arriba d'ells a 

través de la radiació electromagnètica, tant pel que fa 

a la posició i moviment en l'esfera celeste com pel 

que fa a la seva natura, estructura i evolució.

Així han nascut noves branques de l'Astronomia en 

funció de la ciència amb la que s'han lligat. D'aquesta 

manera ha nascut l'Astrobiologia, l'Astrofísica, 

l'Astroquímica o la Cosmoquímica. Fins i tot existeix 

una branca que s'anomena Arqueoastronomia, que 

estudia l'astronomia a les antigues cultures humanes. 

El lligam amb les matemàtiques és a través de 

l'Astromecànica o Mecànica Celeste.

Centrant-nos en l'astronomia, el que veiem de tots 

aquests cossos celestes és la llum que ens envien, ja 

sigui pròpia o reflectida. El que fan els astrònoms és 

analitzar-la, estudiant tota la banda de la freqüència 

electromagnètica, des de la banda d'ones de ràdio, 

menys energètica, fins a la zona dels raigs gamma, 

els més energètics.

Però què significa estudiar la llum que ens arriba?, 

com es produeix aquesta llum?. 

Aquest és un efecte en part físic i en part químic, i 

per entendreu una mica haurem d'entrar en el món 

dels àtoms. Imaginem-nos un d'hidrogen, compost 

per un nucli amb un protó, amb càrrega positiva, i al 

seu voltant un electró amb càrrega negativa, per tal 

de fer-lo neutre. Ara també ens podem imaginar que 

aquest electró té diferents nivells energètics on es 

pot moure, uns de més baixos i estables, més a prop 

del nucli, i d'altres més alts i inestables, més 

allunyats. Compareu aquesta imatge amb una escala 

de mà, de manera que els barrots de l'escala 

representin els diferents nivells energètics.

Doncs hem de pensar que cada cop que aquest 

electró salta d'un nivell a un altre, capta o emet llum 

i, això, és el que s'estudia en astronomia, la llum que 

emeten les estrelles, bàsicament. D'aquesta manera 

podem saber a quina velocitat es mou una estrella, si 

s'acosta o s'allunya. Recordeu que l'heli es va 

descobrir per primer cop estudiant l'espectre de llum 

que es rebia del Sol, a l'any 1868, abans de ser 

descobert a la Terra.

També podem esbrinar els compostos químics que es 

troben per l'espai, ja sigui en cometes viatgers, com 

en núvols moleculars o en les més properes 

atmosferes dels satèl·lits de Júpiter o Saturn o en les 

dels darrers exoplanetes trobats. D'aquesta forma es 

coneix que existeixen quantitats grans de compostos 

químics per tot l'espai, tan aigua, com metà, àcid 

cianhídric, monòxid de carboni o aminoàcids, entre 

Esquerra - 
Descomposició de la llum 
visible en el seu espectre

Dreta - Espectre 
de l'hidrogen
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d'altres, que poden ajudar a formar la vida en 

qualsevol lloc de l'univers.

Altre punt de relació entre la Química i l'Astronomia 

toca de ple a la vida de les estrelles, on a través de 

reaccions nuclears podem anar seguint des del 

naixement de l'estrella, la seva evolució, passant per 

tots els estadis de les seves reaccions internes. La 

reacció bàsica és la de l'hidrogen produint heli, 

transformant un 0,7% de la seva massa en energia, o 

sigui en llum, quan assoleix els 15 milions de graus 

de temperatura.

Reaccions posteriors permeten que tres àtoms d'heli, 

un cop s'assoleixen els 100 milions de graus 

centígrads a la superfície de l'estrella, es puguin 

arribar a ajuntar per a transformar-se en un àtom de 

carboni, en una reacció anomenada “triple alfa”, 

predita per Fred Hoyle al 1952 abans de que es 

conegués aquest procés, i que també genera molta 

energia, en forma de llum. Encara que aquest procés 

no és tan freqüent a les estrelles, degut a l'exigència 

de temperatura, ha estat molt important per 

l'obtenció del carboni sobre el qual està basada la 

vida tal com la coneixem.

Després el carboni passa a oxigen i posteriorment a 

neó, i tot el procés de creació d'elements químics per 

fusió nuclear pot continuar fins acabar en el ferro, 

últim element químic que es pot generar cedint 

energia. A partir d'aquí aquest tipus de reaccions 

consumeixen energia, no en donen. 

Ara estem parlant ja de l'etapa final de la vida de 

l'estrella, abans de que es transformi en nana o 

exploti com una supernova. En aquest darrer cas, 

amb l'energia proporcionada per l'explosió es podran 

generar la resta d'elements químics, superiors al 

ferro, com l'or o l'urani.

Aquest núvol de material expulsat tornarà a ajuntar-

se amb d'altres molècules a l'espai i produirà una 

nova estrella, en aquest cas de segona generació.

Aquesta és la extraordinària resultant d'ajuntar la 

Química dins del món de l'Astronomia, poder estudiar 

l'Univers sencer¡¡.

      CARLES PUNCERNAU

Longitud d'ona/

Molècules extraterrestres detectades per 

espectroscopia.                Font: Experientiadocet.com
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PLANISFERI AL CARRER
(Construcció d'un planisferi 

gegant)

Una vegada enllestit el tel·luri, em ballava pel cap 

l'idea de fer un altre  escultura a la mateixa paret, no 

sabia encara ni què, ni com seria, però el que si tenia 

molt clar, és que tenia de ser sobre algun tema 

d'astronomia.

No recordo amb exactitud quan el concepte 

“Planisferi” aparegué a la meva ment, tinc petits 

flaixos de com s'anava gestant , mentre  eliminava els 

sistemes més complicats de fer, i buscava la manera 

més fàcil i simple de treballar.

Quan les idees se'm començaren a aclarir, el primer 

pas a realitzar fou buscar unes rajoles blaves amb les 

quals tenia que formar el fons del planisferi i posar-ne 

unes quantes al terra com si fos un puzle per així fer-

me'n un xic l'idea de com quedarien una vegada 

posades a la paret. Aquell puzle m'agradà i vaig tirar 

endavant el meu desig. La resta de problemes ja els 

aniria resolent sobre la marxa.

I així va ser. Un cop posades les rajoles blaves que 

componen el cel, vaig vestir el perímetre circular amb 

rajola rústica per conjuntar l'escultura a l'ambient del 

seu entorn.

La feina més complicada ja estava feta, ara, faltava 

fer la més entretinguda, com és, dibuixar les 

constel·lacions, fer els estels, fixar-los a l'estructura i 

remarcar amb coure els diferents grups d'estrelles.

Per que el treball no fos tant monòton vaig alternar 

dues ocupacions, la de dibuixar les constel·lacions 

visibles del nostre hemisferi sobre una plantilla  de 

paper d'estrassa i la de construir unes quatre-centes 

estrelles de zenc de diferents magnituds. A partir 

d'aquí i principalment un cop retallada i enganxada la 

plantilla al seu lloc el meu quefer es transformà en 

una activitat molt més plaent i divertida, com és, la 

de plantar els estels i al mateix temps veure com 

anaven apareixent les constel·lacions igual que com si 

en una nit fosca i serena dirigim els ulls al cel.

Em va resultar encara més fàcil resseguir amb l'aram 

els conjunts d'estels i acabar de donar una forma 

tangible al planisferi.

Estic molt satisfet d'haver realitzat aquest projecte. 

La seva situació en el dit verd del Rec de la Figuera 

d'en Xo, ha convertit aquesta artèria en un lloc per a 

passejants i també de pas per a molta mainada del 

CEIP La Draga. A aquests últims és als qui més dedico 

la meva feina amb l'esperança que a poc a poc i amb 

el pas del dia a dia es vagin fixant en les 

constel·lacions i cada cop més agafin l'hàbit de mirar 

cap al cel.  

    JOSEP ANGELATS

Tel·luri, al fons al costat esquerra amb el planisferi al 

Rec de la Figuera d'en Xo i un detall del darrer
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La temporada 2011-2012: 
un any carregat d'activitats

Estem a les portes d'una nova temporada i com anem 

fent any rere any des de que ens vàrem constituir el 

passat mes de juny ens vàrem trobar per tal de poder 

planificar la temporada. D'aquesta manera un cop 

comença aquesta tothom es pot apuntar a la seva 

agenda, totes aquelles activitats en les que 

l'interessaria participar, doncs com ja sabeu, 

d'activitats en fem per a tots els gustos.

Així doncs, a banda del nostre programa de ràdio, el 

Sopa d'Estrelles, que enguany arriba a la seva desena 

temporada i que tot just haurà començat quan arribi 

aquest butlletí a les vostres mans, tenim un altre 

tipus d'activitats que comporta una certa assiduïtat: 

les Tardes de Ciència. Per aquest any, com a primera 

xerrada i com a inauguració del curs comptem amb 

l'Albert Bramón. soci d'Astrobanyoles i catedràtic de 

física teòrica de la UAB, que ens parlarà sobre “L'espai 

i el temps que Einstein ens va ensenyar”; també 

podrem assistir a una xerrada a càrrec d'un dels 

arqueòlegs de la Fundació Mona que treballa a 

Atapuerca; la Jordina Belmonte, professora titular del 

departament de Biologia de la UAB, Àrea de Botànica, 

ens parlarà sobre pol·len; en Carles Feo, biòleg i 

membre de l'associació Limnos, ho farà sobre ocells, 

etc.

I seguint amb xerrades, però amb un caire diferent, 

tenim els Sopars (G)astronòmics, amb tres temes 

força diferents: el primer d'ells versarà sobre 

Intel·ligència Artificial, el següent que anirà a càrrec 

d'en Josep Lluís Díez, membre d'Astrobanyoles, sobre 

Possibilitats de trobar vida fora de la Terra i el darrer 

sobre com regenerar una nova societat, partint del no 

res però amb els coneixements adquirits.

Ara, canviant totalment de registre, podem parlar de 

les Sortides. La primera, que està prevista pel dia 16 

d'octubre ens durà al Museu de la Ciència de 

Barcelona; el novembre, com cada any, en 

col·laboració amb el Centre Excursionista de Banyoles 

i el Grup de Ciències del Pla de l'Estany,  farem una 

excursió que aquest cop en portarà per la Fageda d'en 

Jordà; per final de gener hem previst fer una sortida 

de cap de setmana a Àger, per visitar el Centre 

d'Observació de l'Univers, el Telescopi Joan Oró, el 

Camp Observatori del Montsec de l'Agrupació 

Astronòmica de Sabadell i si sobra temps una 

excursió pel Congost de Montrebei; per la primavera 

estem estudiant fer una sortida a Anglaterra, per 

visitar Stonehenge i la casa natal de Darwin a 

Shrewsbury; pel mes de maig una matinal per la zona 

del Baix Empordà, on els nostres companys 

d'Astrogirona ens faran una ruta megalítica; i per 

últim, intentarem reprendre una activitat que tenia 

força èxit, les sortides del mes d'agost, amb una 

visita al complex d'Atapuerca.

I no podem deixar de banda la vessant pedagògica, ja 

sigui en forma de Cursets o de Concursos. En el 

primer cas, el mes d'octubre donarem un curset 

d'iniciació a l'astronomia al Centre Cultural de la Vall 

del Terri, i el novembre en col·laboració amb 

Astrogirona, un altre a Girona, a l'Obra Social La 

Caixa. I respecta als segons, tenim la segona edició 

del Premi Astrobanyoles de Recerca i Divulgació 

Científica i el Primer concurs d'Enginy Astrobanyoles. 

Ja ho veieu, com dèiem al començament, hi ha 

activitats per a tots els gustos. 

Imatges obtingudes del Parc Astronòmic del 

Montsec i del congost de Montrebei

Conjunt megalític de Stonehenge
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Resum 1ª Campanya 
de lluita contra la 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Al llarg de tot l'any 2010 i els sis primers mesos del 

2011 hem mantingut en marxa aquesta primera 

campanya, ara arriba el moment de tancar-la com a 

tal. No per això deixarem de perseguir tots els 

incompliments que es detectin sobre el tema, i aquí 

esperem la vostra col·laboració per a ser exigents al 

màxim amb totes les infraccions que s'observin.

En tots aquests mesos hem visitat 

15 Ajuntaments, tan de la comarca 

com de fora i 5 organismes 

oficials, com Consells comarcals o 

de la Generalitat. Certament en 

tots ells estan perfectament al cas 

de l'existència de les lleis, tan 

catalanes (maig 2005) com de 

l'Estat (novembre 2008) i en són 

complidors en la mida de les seva 

capacitat econòmica i de 

seguiment.

El que sí que es detecta és una falta de capacitat en 

el seguiment de les infraccions, en altres paraules no 

hi ha ningú que vigili que es compleixin les 

normatives legals. Als Ajuntaments són els propis 

Tècnics de MA els qui han de vigilar, o bé la Policia 

Local, quan n'hi ha, altrament han d'esperar alguna 

avís o denúncia popular.  

A Medi  Ambient de la Generalitat a Girona em van dir 

que els qui feien el seguiment en el nostre territori 

eren els Agents Rurals, així tal com sona, i es van 

quedar tan amples. A mi em va sonar inversemblant. 

Què hi farem, així intentem fer complir la llei.

En quan a les visites fetes a empreses particulars, en 

total 40, en la seva immensa majoria desconeixien el 

terme “Contaminació Lumínica”, no sabien de què els 

hi parlaves, i quan ho feies, molts cops, li passaven la 

responsabilitat del muntatge incorrecte a 

l'instal·lador. En alguns casos era cert, però en altres 

no, era el propietari que per raons d'estalvi havia triat 

la solució més econòmica, però incorrecta.

De totes formes això va ser el que em va portar a fer 

un article per a la revista del Gremi d'Instal·ladors de 

la província de Girona i que van publicar al seu nº 

133 del primer trimestre del 2011. A veure si podia 

ampliar l'angle de divulgació i conscienciació de la CL 

entre aquest col·lectiu. Si el voleu veure podeu 

accedir a Cel Fosc i trobar-la a la seva biblioteca a 

l'apartat general.

Del total de particulars contactats, vuit d'ells han fet 

les reformes oportunes per adaptar-se a la llei, altres 

set es troben immersos en tràmits per a efectuar-les i 

altres no han fet res.

El que sí que ha fet molt bé els deures ha estat 

l'Ajuntament de Banyoles, ha eliminat quasi bé tot els 

globus, que són el pitjor que hi ha per la CL, queda 

només la zona del Pavelló de Can Puig i l'Escola del 

costat, com destacable. Ara només queden alguns 

llums que no estan ben enfocats o que encara són de 

mercuri. Però es pot dir que tot els Ajuntaments, en 

general, fan tot el que la seva capacitat econòmica els 

hi permet, malauradament no estem passant per un 

bon moment, en aquest sentit.

El que sí està clar és que ja no s'instal·len aquells 

fanals tan dolents que encara podem veure en alguns 

llocs,  amb la Campanya hem ajudat a millorar la 

consciència dels tècnics responsables.

De totes formes tenim dos exemples clars 

d'incompliment, la il·luminació per reflexió de les 

casernes dels Mossos d'Esquadra, a tot el país, i les 

subestacions d'Endesa a Palol (La República), i 

Bassols a Serinyà (Pla de Fares), amb 22 i 16 globus 

respectivament. Caldrà fer alguna acció a nivell 

d'Ajuntaments.

      CARLES PUNCERNAU
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Les nits del meu passat

                                                 

Allà pels anys 60, sobretot la gent de pagès mirava la 

nit amb uns ulls totalment diferents als d'ara.

Les nits netes de núvols, amb un cel esquitxat 

d'estrelles per tot arreu, feia que la gent se'l quedes 

mirant incrèdula, i no perquè entengues el que veia, 

si no perquè aquell espectacle nocturn volia dir, si era 

l´hivern, “que amb aquesta serena demà tindrem una 

glaçada de cal déu” i si era a l estiu “es coneix que 

tira la tramuntana”. Pocs eren els que veien el que era 

i és en realitat. No ! Alló formava part del temps i 

volia dir o fred, o vent, o possibles pluges o perquè 

no, bon temps.

Tan sols la Lluna es tenia en compte a l´hora de 

sembrar.

Em ve a la memòria una nit d'estiu estrellada. 

Estàvem un avi i jo - un jovenet en aquells temps - 

tombats cara al cel, en un prat d'herba fresca, mirant 

la lluna plena mentre els animals pasturaven al nostre 

voltant, i l´avi em diu: Mediu! - mai em va cridar pel 

meu nom de Mario, ell en deia Mediu – Mediu!  “tu 

dius que ara iran a la lluna?...” - jo en aquells temps 

ja tenia inquietuds, ja que escoltava la ràdio i llegia 

tots els articles de ciència que arribaven a las meves 

mans i sabia quelcom de la cursa ruso-americana per 

arribar a la lluna, i al pobre avi li emplenava el cap - 

... doncs sàpigues que això es impossible, que no 

veus el lluny que està? ... I mira el que et dic Mediu! 

mai, mai s´hi podrà arribar ... ja poden anar fent 

coets aquests que tu dius que fan coets”

Vaig tenir molt de temps per contemplar aquella 

meravella de cel net i  canviant, i  amb el regal de las 

pluges d'estels el misteri encara era més gros, però a 

mida que vaig anar creixent tots els misteris varen 

anar quedant resolts.

Una nit, encara més endarrere en el temps, en una 

casa de pagès situada per aquells darreres de la Mare 

de Déu del Mont, s'hi festejava un casori. Tot el 

veïnatge de aquells voltants hi estaven convidats. 

Varen fer xerinola fins cap a las dues de la matinada, 

i a l´hora de marxar cadascú a casa seva, varen 

preparar las llanternes d´aquells temps - que n'eren 

llums de carbur - però al sortir a fora de la casa 

vàrem quedar sorpresos: la Lluna, plena fins a les 

hores, havia desaparegut. La nit n'era estrellada i 

tothom s'exclamava. Jo vaig preguntar que passava. 

Una de las noies de la casa m'assenyalava al cel i em 

deia "la lluna s'amagat no veus l'anell lluent?" ... i era 

cert, en el lloc de la lluna hi havia un anell lluent ... la 

veritat és que la paraula "eclipse" ningú me l'havia 

ensenyat.

El primer misteri astronòmic el vaig tenir una nit de 

lluna plena quan era un vailet entre 7 i 8 anys. L'avi, 

tot carregant l'escopeta a l'espatlla em diu: “que vols 

venir, Mediu? em faràs companyia mentre vigilem que 

el senglar no se'ns mengi les trufes de l´hort”. De 

camí cap a l'hort, tot mirant al cel li pregunto “com és 

que no es veuen tantes estrelles aquesta nit?” i l´avi 

em contestà senzillament: “perquè hi ha Lluna”. La 

veritat és que em va costar d'entendre que era la 

llum de la Lluna la que no em deixava veure les 

estrelles.

Aquí Can Tomeu a Sales de Llierca  amb un 

roure monumental, més avall l´Orri pel 

darrera de la Mare de Deu del Mont
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Ja de més gran, un dia el pare, que  treballava en 

una determinada empresa de construcció banyolina, 

va arribar a casa amb un llibre sota el braç que havia 

trobat llençat no sé on. Era un llibre a mig acabar, no 

tenia cobertes i estava mal escairat o sia un llibre 

rebutjat, que no havia sortit bé, però el contingut era 

sencer. Avui en dia el guardo com un tresor. Aquest 

llibre és “Las maravillas del cielo, astronomia y 

astronautica”, i n'és la tercera edició del que l'any 

1964 va escriure l'Antonio Paluzie Borrell. Quantes i 

quantes nits vaig sortir al carrer per mirar el cel a ull 

nu, amb el llibre a la mà per tal de comprendre aquell 

cel que mica en mica m'anava mostrant els seus 

secrets.

Aquell temps en que el cel era el cel, ja ha passat. 

Pot tornar, no dic pas que no, però ens haurem de 

ficar al cap, tots plegats, que no ho estem fent bé 

això, que les estrelles ens diuen cada nit que són allà, 

que no les perdem de vista, que potser ens volen dir 

alguna cosa i que si ara no les entenem del tot, 

potser algun dia ho aconseguirem, només hem de 

veure la historia humana. Abans d'ahir miràvem las 

estrelles i el nostre món dins d'un forat, dins d'una 

caverna. Ahir vàrem conquistar el món. Avui 

comencem a investigar el nostre univers proper per 

mitjans impensables fa pocs anys. I demà ...

MARIO CRUZ

Corbes i superfícies, al 
Museu Darder de Banyoles

Des del mes de novembre de 2005, després d'una 

conversa informal entre membres de la Junta de la 

FEEMCAT (Federació d'Entitats d'Ensenyants de 

Matemàtiques de Catalunya) i alguns dels actuals 

membres del MMACA (Associació per promoure el 

Museu de Matemàtiques de Catalunya, 

http://www.mmaca.cat/), es va veure la necessitat de 

divulgar i estimular una imatge social positiva de les 

matemàtiques, posant de manifest la seva presència i 

el paper que juguen per a la nostra cultura i per al 

nostre progrés, i a més també es va veure la 

necessitat de donar suport a la tasca de tots els 

centres educatius, complementant-la amb propostes 

que depassen les seves possibilitats. A l'abril de 2006 

es va fer la primera reunió del grup, i des de llavors 

s'ha rebut el suport de diferents institucions, s'han 

visitat museus, exposicions, jornades, fires... (tant 

nacionals com internacionals), i s'ha experimentat 

amb materials i formes, fins a arribar a generar una 

exposició itinerant, anomenada "Experiències 

Matemàtiques".

Aquesta exposició ha portat a crear, de moment, dues 

exposicions de mida més reduïda: "Matemàtiques a 

través del mirall" i "Corbes i superfícies". Aquesta 

darrera estarà al Museu Darder des de mitjans de 

març fins a mitjans d'abril.

Els comentaris, tant de professors, de mares, pares, 

familiars d'alumnes, dels mateixos alumnes, i fins i 

tot de visitants espontanis que han vist l'exposició en 

els diferents llocs on l'hem presentat, permeten 

afirmar que, si més no, és interessant. Els materials, 

manipulables en gairebé la seva totalitat, permeten 

palpar conceptes que sovint dins l'aula no s'entenen, 

entendre idees que en algun moment se'ns han 

transmès de forma teòrica, connectar conceptes 

teòrics amb objectes quotidians... En definitiva, 

permeten "tocar" les matemàtiques, tant en un sentit 

físic com mental.

A l'exposició "Corbes i superfícies" es presenten 

diferents mòduls amb la intenció de que els visitants 

comprovin que les formes, tant a la natura com en 

Una vista de l'exposició
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diferents aparells creats pels humans, no sorgeixen 

del no res. Gràcies a Astrobanyoles, al Museu Darder 

i al museu Arqueològic, a l'ajuntament de Banyoles, i 

al Consorci de l'Estany, aquesta vegada hem pogut 

portar una mostra dels materials de l'associació 

MMACA a la nostra ciutat.

Per tant, per poder comprendre una mica més i millor 

el món que ens envolta, i per passar-ho bé fent una 

classe diferent i amb material manipulable, em 

permeto convidar-vos a l'exposició "Corbes i 

superfícies", esperant que la vostra opinió passi a 

engrandir encara més la de la majoria dels visitants 

que hem rebut, i que ens permeti, gràcies a la 

necessitat, poder veure ben aviat el futur Museu de 

Matemàtiques de Catalunya.

QUIM TARRADAS

El refranyer català al Nadal

És prou conegut el següent refrany:

Per Santa Llúcia un pas de puça; per Nadal un 
pas de pardal, per Any Nou un pas de bou, i per 
Reis mitja hora creix.

Ara bé, com es mesura un pas de puça, un de 
pardal o un de bou?

D’entrada ja sabem que Sta. Llúcia és el dia 13, 
Nadal el 25 i Any Nou l‘1 de gener. Ara mirarem 
a quines hores surt i es pon el sol aquests dies, 
les diferències en minuts en que s’allarga el dia 
al matí i a la tarda respecte del dia anterior i la 
comparació de la durada total del dia.

També sabem que el dia més curt de l’any cau 
entre els dies 21 i 22 del mes, se’l coneix 
tècnicament com solstici d’hivern i dura 9 hores 
i 17 minuts.

Pas de puça - A partir del dia 13, Sta. Llúcia, el 
Sol es comença a posar més tard, encara que al 
matí continua surtin també més tard. És a dir, 
que fins al dia 21/22, el dia més curt, la tarda 
és 3 minuts més llarga, però el Sol ha sortit 5 m 
més tard. O sigui que realment el dia no 

s’allarga, en conjunt és 2 minuts més curt, 
encara que la tarda és 3 minuts més llarga. 

Podem considerar el pas de puça com de menys 
2 minuts, doncs el dia encara és més llarg. Però 
si ho mirem de pagès, només a la tarda, val 3 
minuts.

Pas de pardal -  El dia 25 hem guanyat al dia 
tan sols uns quants segons, doncs dura igual 
que el dia 21/22, 9h 17m. O sigui que el pas de 
pardal, o de gall, només val uns pocs segons.

Pas de bou - El dia de Cap d’Any ja tenim 
guanyat una mica més, quasi uns 2 minuts. Així 
doncs el pas de bou val cap a 2 minuts.

La mitja hora que es diu que creix per Reis, és 
de pagès segur, doncs ben mirat només són uns 
12 minutets.

Resumint:  pas de puça   =  2 minuts de menys
        “    “   pardal =   uns segons

       “    “   bou     =  +2 minuts

CARLES PUNCERNAU 
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Foto de Júpiter i les 
seves aurores polars 
obtinguda pel telescopi 
Hubble al 2007 
barrejant imatges en 
visible i ultraviolat.
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Com a éssers humans segur que tots nosaltres hem 

sentit alguna vegada una sensació única, peculiar, 

m’atreveixo a dir que màgica en certa mesura. És el 

que Jack London descrivia magistralment a la seva 

obra homònima, a saber: “la crida del bosc”. O el que 

van definir i desenvolupar Erich Fromm i Edward O. 

Wilson: la biofilia. Es tracta bàsicament de la nostra 

connexió amb la natura, tot allò que potser ja fa 

massa temps que hem oblidat i que, sovint 

sobtadament i com a exemple, recuperem 

agradablement sense ni adonar-nos-en quan tornem 

als boscos que ens han vist néixer com a éssers 

conscients de l’univers. Per això ens és tant important 

fugir de tant en tant, ni que sigui per un efímer 

fragment insubstancial de temps, de nou a la Natura! 

Per retrobar-nos amb nosaltres mateixos, amb la 

nostra essència, amb els nostres orígens, per sentir 

de nou a la Natura xiuxiuejar-nos a cau d’orella: ei, 

us recordo... 

Efectivament, els dies 2 i 3 d’abril de 2011 una 

trentena d’audaços expedicionaris d’Astrobanyoles i 

Astrogirona vam tenir la sort de poder gaudir d’una 

sortida de cap de setmana espectacular. I per a 

satisfer la biofilia en aquesta ocasió ens va tocar 

emular a en Saknussemm, fictici savi i alquimista 

islandès del segle XVI, i endinsar-nos ben 

profundament ens els misteris de la geologia i la 

paleoantropologia. Va ser el nostre particular i modest 

viatge al centre de la Terra, amb la dosi adient 

d’aventura però també amb les emocions a flor de 

pell en compartir entorns i cultura amb els nostres 

avantpassats del paleolític superior i el neolític.

Així, aquesta expedició pel departament francès de 

l'Ariège, a la regió de Midi-Pyrénnées, va suposar fer 

un viatge en el temps. Des de les pintures 

prehistòriques de 13000 anys d'antiguitat de la gruta 

de Niaux, fins als 1000 anys del castell de Foix o els 

3800 del dolmen de Cap de Pouech, passant per la 

magnífica i imponent cova de Mas d'Azil, refugi dels 

éssers humans des del paleolític superior, i la cascada 

subterrània del riu de Labouiche, una meravella de la 

geologia.

De manera que vam iniciar el viatge al centre de la 

Terra no a Islàndia (que de tota manera us encoratjo 

a visitar), si no a Girona, ben aviat a primera hora del 

dissabte 2 d’abril. Durant les primeres hores de 

trajecte en direcció Nord la boira ens va acompanyar i 

ja no ens abandonaria fins al migdia, just en arribar a 

la primera etapa de la nostra aventura, la cova de 

Mas d’Azil. Durant el viatge en bus, un servidor es va 

dedicar a amenitzar (o a facilitar el son segons es 

miri!) el periple, tot explicant alguns conceptes bàsics 

sobre l’art rupestre paleolític per així completar 

l’experiència sensorial que suposaria, al dia següent, 

la visita al santuari de Niaux.

Al migdia doncs, arribem a l’impressionant cova de 

Mas d’Azil, una caverna transversal excavada en la 

roca calcària pel riu Arize, al massís de Plantaurel. El 

riu va anar erosionant lentament el karst, foradant les 

muntanyes durant milions d’anys, aprofundint el seu 

curs original més de 65 metres! Com a curiositat (i 

Baixa al cràter del Jökull de Snaeffels, viatger audaç! 

Arribaràs al centre de la Terra pel forat que l’ombra de 

l’Scartaris tapa abans del juliol.  Jo ho he fet.    Arne 

Saknussemm. 

                                                       Jules Verne, 

“Viatge al centre de la Terra”, 1864.

Tot emulant Saknussemm
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per a mal son del nostre xofer!), 410 metres de la 

cavitat estan compartits per la carretera D119, en un 

túnel força angost en alguns trams que feien perillar 

la integritat del nostre autobús. Però la carretera 

resulta espectacular, il·luminada artificialment i pel 

Sol, i proporciona unes vistes molt interessants del riu 

Arize dins la caverna i ens permet fer-nos una idea de 

la magnificència de les cavitats que estàvem a punt 

de visitar. Un cop creuat el túnel, vam dinar sobre 

l’herba just a l’altra banda de la cova en un meandre 

del riu, tot mirant enlaire cap a l’immens arc de 65 

metres d’alçada i reflexionant sobre els eons i l’erosió!

A primera hora de la tarda ens vam endinsar dins el 

complex de cavitats de Mas d’Azil, cau d’óssos de les 

cavernes Ursus spelaeus i altres animals endèmics de 

la zona durant la darrera glaciació, com el mamut 

llanut Mammuthus primigenius i el rinoceront llanut 
Coelodonta antiquitatis. La cova va ser habitada per 
Homo sapiens ja fa uns 20.000 anys i, des de llavors, 
ha estat refugi dels nostres avantpassats, des del final 
de la darrera era glacial, el Würm, fins als primers 
cristians, càtars, protestants i refugiats de les guerres 
mundials del segle XX.

De la cova destaquen especialment la Galeria dels 
Óssos, amb nombrosos cranis i moltes restes d’Ursus 
spelaeus, una sala habilitada com a petit però 
certament interessant museu, i les colossals 
dimensions de la sala principal que, literalment, treu 
l’alè tant bon punt hom hi accedeix!

En aquesta cavitat s’hi han fet troballes 
arqueològiques molt importants, sobre tot obres d’art 
moble paleolític sobre os i, molt especialment, milers 
de petits còdols de riu decorats bàsicament amb ocre 
que han donat nom a una cultura epònima del 

jaciment: l’Azilià.

Un cop vam tornar a la superfície i per tal de fer una 
mica més d’exercici, els expedicionaris més agosarats 
vam decidir enfilar-nos pels turons de Mas d’Azil per 
visitar el dolmen de Cap de Pouech (foto), cambra 
d’enterrament col·lectiu del neolític realitzat molt 
elegantment amb enormes blocs calcaris. Com resulta 
habitual a la muntanya, el més interessant sempre 
està al cap d’amunt de tot i l’ascens va resultar intens 
doncs no teníem massa temps i el desnivell a salvar 
era força important atesa la curta distància que ens 
separava del monument. Però l’esforç va valer la pena 
ja que en 30 minuts vam saltar del paleolític al neolític 
i tothom es va poder fer una idea dels canvis culturals 
i ecològics que ens han anat polint com a espècie. A 
més, Marc Heras i aquest humil cronista, vam mesurar 
el valor del camp magnètic de la Terra en l'entorn del 
megàlit, tot explicant en aquest sentit la recerca que 
estem duent a terme sobre l'arqueoastronomia de les 
Gavarres i l'Ardenya, a les comarques gironines.

Un cop visitat i estudiat el dolmen, vam córrer turons 
avall per reunir-nos amb la resta de companys que 
ens esperaven després d’haver gaudit d’unes cerveses 
a Mas d’Azil. I així, contents i cansats, vam fer cap a 
Foix, on passaríem la nit.

Foix és una fantàstica vila medieval  que acull 
l’imponent castell dels Comtes de Foix. El grup 
expedicionari però, va fer parada i fonda a l’imponent 
Hotel Campanile! L’allotjament al costat mateix del riu 
Ariège va estar molt correcte i còmode i va resultar 
especialment agradable i complet el sopar, que 
l’incansable Joan Anton i els seus col·legues es van 
encarregar de negociar convenientment i a corre cuita 
amb el xef.  Un cop sopats, alguns incombustibles 
vam decidir anar a explorar la zona propera a l’hotel, 
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a la recerca d’un pub el nom del qual sí que vull 
recordar però no ho aconsegueixo! Sí recordo però 
que el nom tenia certa reminiscència astronòmica! El 
que no podia resultar més adient però sí 
descoratjador atès que els núvols van impedir 
realitzar cap observació, ni nocturna ni solar, malgrat 
que com a bons expedicionaris anàvem ben equipats 
per a tal menester.

El diumenge 3 d’abril va començar també sota les 
boires i vam posar rumb ben aviat cap al santuari de 
Niaux. Em refereixo a Niaux com a santuari doncs és 
realment això, una autèntica catedral paleolítica, com 
Altamira. Era un lloc al que els nostres avantpassats 
acudien a realitzar certs rituals a hores d’ara 
insondables, només tenim vagues pistes per intuir-los. 
En contraposició l`ús de la cova de Mas d’Azil era 
d’habitació, en canvi Niaux era sagrada. També, el 
nostre xofer probablement va fer us d’alguna oració 
en comprovar que, novament, aquells expedicionaris 
peculiars el portaven per llocs amb penya-segats i 
carreteres increïbles per les que amb prou feines hi 
cabia el nostre autocar!

L’entrada de Niaux és també brutal, amb un arc 
gegantí que fa sentir-nos petits i humils davant 
l’experiència que ens espera en entrar a la cavitat. Cal 
dir que les cavernes amb art rupestre paleolític son 
molt especials i que, al seu interior, encara podem 
sentir com les parets ens parlen... literalment. El 
viatge al centre de la Terra és aquí també un viatge 
iniciàtic al fons de la psique humana i a l’inici de la 
idea de transcendència, simbolitzada a través de les 
pintures rupestres que anem trobant al llarg del 
recorregut de més d’un quilòmetre sota el karst. Un 
viatge emocionant ja que el fem il·luminats únicament 
amb llums individuals i que permet que cada 
expedicionari descobreixi la cova de manera personal, 
tantes vegades com la visiti ja que sempre podrà 
observar nous detalls que havien passat inadvertits en 
ocasions anteriors. Curiosament, les pintures 

rupestres del  magdalenià (13000 anys) estan 
acompanyades de grafits dels primers exploradors 
moderns que daten de 1602. 

Ens vam dividir en dos grups per entrar-hi ja que les 
places són limitades ateses les estrictes condicions 
que regulen el règim de visites a la cova de Niaux. Les 
pintures rupestres paleolítiques són extremadament 
delicades i l’accés queda restringit a poques persones 
per dia doncs  la mateixa respiració dels visitants 
altera l’atmosfera de la cova que les ha conservat. 
Així, mentre uns s’endinsaven en les profunditats i en 
els misteris de l’art parietal, la resta esperàvem a fora 
gaudint d’unes vistes impressionants sobre la vall, 
l’entrada a Niaux està sobre un balcó natural immens 
sobre la vila del mateix nom.

Un cop dins la cova, les pintures van evolucionant en 
disseny  i complexitat en el que representa un dels 
millors exemples de la hipòtesi ara com ara més 
plausible per explicar què son i com funcionaven 
aquestes pintures a la prehistòria, la hipòtesi 
neuropsicològica. Com a resum només us avançaré 
que el viatge cap al final de la cova és un viatge 
també mental, per diversos estats alterats de 
consciència, representats per les pintures que 
corresponen a les visions obtingudes pels xamans en 
cada etapa d’aquests estats alterats, són visions 
hipnagògiques. Com que aquí, amables lectors, 
l’assumpte ja és apassionadament complex, si us 
interessa aprofundir sobre aquest tema us recomano 
consultar “La ment a la caverna” de David Lewis-
Williams.  El nostre viatge al centre de la Terra és a 
Niaux també un viatge a l’origen de la religió!

L’estrella de Niaux és sens dubte el Saló Negre, 
anomenat així per les pintures elaborades amb carbó i 
diòxid de manganès. Es tracta d’una magnífica cambra 
circular ornamentada magistralment amb bisons, 
cavalls, cabres salvatges i fins i tot peixos! La veritat 
és que no hi ha paraules que facin justícia a la 
impressió que causen en la foscor i per la naturalitat i 
vida que transmeten. A més, les propietats acústiques 
de la cambra potencien amb uns ecos màgics la 
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sensació d’estar en un lloc molt, molt especial... la 
nostra comunió amb la Natura és aquí dins completa. 

També, Niaux fa les delícies dels espeleòlegs amb 
vocació més geològica doncs es poden contemplar 
força estalactites, estalagmites, columnes, colades, 
etc... un viatge al centre de la Terra complet en molts 
aspectes que no va deixar a cap expedicionari 
indiferent.

Després de la intensa experiència que suposa entrar 
en contacte amb les arrels de la pròpia cultura i 
existència humanes cal tornar a la realitat i recuperar 
forces abans de la nova aventura que ens esperava a 
la tarda. De manera que vam tornar a Foix a fer una 
volta diürna per la vila comtal i dinar en petits grups 
tot envaint els restaurants a prop del castell.

I així vam arribar a la darrera etapa de la nostra 
excursió per la història dels humans i del planeta: el 
riu subterrani de Labouiche. El riu subterrani 
navegable obert al públic més llarg d’Europa! 

Sí, es tracta d’una cova geològica fantàstica on, a 60 
metres de profunditat i en bots amb capacitat per a 
12 persones, els expedicionaris vam navegar 1,5 
quilòmetres per un riu sorprenent. En alguns trams cal 
ajupir el cap fins posar-lo entre els genolls per, en la 
més completa foscor, no deixar-nos el cabell 
literalment enganxat a les estalactites! En altres 
moments cal canviar d’embarcació per superar 
diferents desnivells i vigilar amb les barques que 
circulen en direcció contrària! Sí, el riu subterrani té 
dues entrades i resulta força divertit i curiós trobar-se 
amb els companys al centre de la Terra! El paisatge 
subterrani aquí també resulta molt interessant ja que 
es pot apreciar molt bé com les coves son sistemes 
vius, l’aigua les modela i a Labouiche en podem ser 
testimonis de primera mà. Les concrecions i 
formacions diverses que podem contemplar en el 
trajecte en barca son francament espectaculars i les 
cascades, petites i grans que ens sorprenen a cada 
racó, esdevenen també inoblidables! Com a curiositat 

convé recordar que els bots es van construir in situ a 
dins de la caverna, molt estreta, i que la tracció és 
manual, el nostre gondoler particular impulsa 
l’embarcació tibant un cable fix que recorre el riu!

I després de dos intensos dies d’emular a 
Saknussemm i d’haver-nos aproximat als nostres 
orígens d’una manera directa, vam enfilar de nou cap 
a Catalunya. Però satisfets i contents d’haver 
escoltant, cadascú a la seva manera, l’autèntica crida 
del bosc, d’haver escoltat a la Natura xiuxiuejant-nos 
a cau d’orella: ei, us recordo... Una crida atrapada des 
de fa milers d’anys a Mas d’Azil i a Niaux i que va 
arribar al cor de tots els expedicionaris i que només fa 
que desitgem trobar-nos de nou en la propera 
aventura que, com totes, també serà sense dubte un 
viatge interior, al centre de nosaltres mateixos.

RAFAEL BALAGUER I ROSA  

www.telurium.net
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Activitats Astrobanyoles de l'1-9-2010 al 31-8-2011

1 - Mitjans comunicació, radio, premsa 36

2- Conferències i xerrades: Centre Excursionista, 

     Museu Darder, Teatre Municipal 10

3 - Observacions i sortides de camp obertes al public en general   6

4 - Sopars (g)astronòmics i tertúlies  2

5 - Assemblees de socis i reunions de junta  4

6 - Viatges, sortides i excursions  3

7 - Activitats divulgatives i activitats coorganitzades: 

Cursets, xerrades i observacions a escoles i entitats 10

8 - Tertúlies literàries.                          1

9 - Activitats conjuntes amb altres associacions 

astronòmiques                2

          TOTAL  74

D'acampada

Sherlock Holmes i el Dr. Watson van anar un dia a fer una 

acampada. Després de fer un bon àpat i beure's una ampolla 

de vi, es van estirar dins de la seva tenda disposats a dormir 

tota la nit.

 Unes hores més tard, Holmes va despertar amb un cop de 

colze el seu confiat amic. "Watson…mira amunt cap al cel i 

diga'm què hi veus." 

Watson va respondre: "Veig milers d'estrelles."

 "Què significa això per a tu?" li va preguntar en Holmes. 

Watson va rumiar per un minutet…i va dir: 

"Astronòmicament, vol dir que hi ha milions de galàxies i potencialment milers de milions de planetes. 

Astrològicament, veig que Saturn es troba a Leo. 

Temporalment, dedueixo que aproximadament és un quart de quatre.

Teològicament, puc veure que Deu és tot poderós i que nosaltres som petits i insignificants. 

Meteorològicament, tinc la impressió de que demà farà un bon dia. 

I per a tu què significa?" va preguntar en Watson. 

Holmes va quedar en silenci per un moment…I llavors va dir: 

"Watson, ets un babau!…Algú ens ha robat la tenda!"

PREGUNTA

Quina és la màxima distància que es pot veure en un dia clar i soleiat?.

Resposta: 150 milions de quilòmetres, fins al Sol
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Les fotos dels nostres socis

Daniel Bosch
Per a veure les condicions de cada foto consultar
http://bosch.fotografiaastronomica.com/astrofotos.htm

Esquerra: M17 a l'Escut
Dreta: M51 a Canes Venatici

Esquerra: detall 
cúmul globular 
M12 a Ofïuc

Dreta: M16 a
la Serp

Marc 
Muñoz
Esquerra:detall
 del cràter 
Tycho

Dreta: Vista 
parcial de la 

Lluna



Jaume Rigau
Nocturn 1:
Paisatge nocturn (equinocci 
de tardor): Cel nord-
occidental de Navata amb 
tènua Via Làctia (per la 
contaminació lumínica de 
Besalú, Cabanelles, i Lladó, 
d'esquerra a dreta, 
respectivament).

Nocturn 2:
Paisatge nocturn (equinocci 
de tardor): Cel sud-oriental 
de Navata amb Júpiter 
sobresvisquent a la 
contaminació lumínica 

Jordi Nogueroles 
Un cúmul globular (M3), una nebulosa (M57),  una galàxia (M51),   fetes amb un telescopi 
Meade Schmidt-Cassegrain de 254 mm , f/10,  i una càmera CCD  Starlight  SXVF-H9,   i 
una de la lluna (cràter Copérnicus), feta amb una cámara QHY-5.


