
1

El Butlletí
d'ASTROBANYOLES
Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany

nº 4  Octubre 2013 Banyoles (Pla de l'Estany)

Editorial
Si l'any passat, en aquestes
mateixes pàgines ens fèiem ressò
d'una efemèride força important
per a la nostra associació, com era
la celebració del seu desè
aniversari, enguany, per què no,
podríem també estar contents de
celebrar el seu onzè aniversari, o el
quart número d'aquesta revista. I
amb això volem assenyalar que
hem d'estar contents de poder dir
que tenim una agrupació que
segueix endavant, amb nous
reptes, amb noves activitats i amb
nous projectes. Uns projectes que
a vegades són això, projectes, i
que no arriben a veure la llum, i
altres, que tot i veure la llum, al
cap de poc ens adonem que o bé
no tenen futur o bé els cal una
renovació, com és el cas del Premi
Astrobanyoles de Recerca i
Divulgació Científica, que enguany
ha sofert un, podríem dir, reajusta
ment, tal i com podreu llegir més
endavant.

I el perquè d'aquest remenament,

de projectes, idees, xerrades,
observacions, concursos, tertúlies
literàries, sortides, etc., caldria
buscarlo precisament en el que
conforma la nostra agrupació, és a
dir, en els socis, però no només en
el soci, sinó en el tipus de soci. Per
què una cosa és clara, no som tan
sols una agrupació d'astronomia, ja
que si fos així faria anys que ja no
existiríem, sinó que som una
agrupació, tal i com diu el nostre
nom, d'astronomia i ciència, i això
és el que ens permet fer aquest
gran ventall d'activitats.

Però faltaria afegir que som una
associació de gent inquieta, amb
ganes de fer i de saber i això és el
que ens fa diferents. Hi ha qui
gaudeix organitzant activitats; hi
ha qui escriu a la nostra web per
tal que els altres estiguem
informats del que passa al nostre
entorn; hi ha els que són fidels a
les conferències, independentment
del tema; hi ha qui gaudeix
organitzant i fent observacions, tot
i la fred que l'envolta, i també hi ha
el que gaudeix explicant el que
podem observar; hi ha qui va a les

escoles per tal d'intentar
transmetre a la mainada allò que
sap; hi ha qui s'ho passa bé, un
cop per setmana, davant d'un
micròfon i com a complement, hi
ha el que està a l'altra banda,
escoltant el que aquell explica, ... i
per descomptat, hi ha aquells, que
tot i estar a l'ombra, donen el seu
cop de mà cada cop que és
necessari.

I és que en la nostre agrupació
tothom hi té cabuda, teòrics i
pràctics, actius i passius, tothom. I
parodiant una frase molt
coneguda: això és el que ens fa
grans, i això és el que fa, que ara
per ara, siguem l'agrupació
astronòmica amb més socis de la
província. Esperem que per molts
anys pugui ser així, i segueixi com
una de les més actives dins del
panorama astronòmic català.

LA JUNTA DIRECTIVA
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La passada temporada Astrobanyo
les va celebrar el seu Xè aniversari.
Per aquest motiu, tot i que els me
sos d'agost i setembre ja es varen
fer algunes activitats, oficialment
la temporada va començar amb
l'Assemblea Anual Ordinària de
Socis, seguida d'un sopar on no va
poder falta un pastís per celebrar
aquest desè aniversari. Així
mateix, dins dels actes d'aquest
aniversari també vàrem ser els
organitzadors de l'onzena trobada
d'Associacions Astronòmiques de la
província. Per últim i com a
cloenda, al mes de gener, a
l'Auditori de Banyoles es va dur a
terme un espectacle, que sota el
nom de DIVERTIMENTO 2.0 i el
subtítol d'EVOLUCIÓ, ens va
acostar de la mà d'en Xavier de
Palau, dissenyador del projecte, al
món de la ciència a través de la
imatge, el so i la música.

Al marge d'aquests actes, com ja
és habitual, les nostres Tardes de
Ciència varen emplenar el segon
dissabte de cada mes, amb el
següent ordre de conferències:
"Activitat solar i temps espacial.

Cops del Sol: tempestes
magnètiques i radioactivitat" (Blai
Sanahuja, catedràtic d'astronomia
de la UB ). "L'energia sostenible és
possible!" (Josep Lluís Diez i Josep
Angelats). "La búsqueda del Bosón
de Higgs" (Martine Bosman). "Una
comparació i relació entre la zona
volcànica de la Garrotxa i la zona
lacustre de Banyoles: roques,
estructures i processos geològics,
hidrològics, meteorològics i d'huma
nització" (Salvador Sarquella,

geòleg). "Els microorganismes i
l'evolució de la vida" (Enric
Herrero, biòleg). "Asteroides
carbonacis primitius i l'origen de la
vida a la Terra: objectius de Marco
PoloR" (Josep Maria Trigo,
astrofísic). "La nanotecnologia i les
seves aplicacions: actualitat i fu
tur" (Neus G. Bastús, Institut
Català de Nanotecnologia de la
UAB). "L'aigua al sistema solar"
(Antonio Bernal González,
divulgador astronòmic de
l'observatori Fabra de BCN) i "Gaia,
revelant els secrets de la Via Làc
tia" (Santi Roca Fàbrega,
astrofísic).

Sense deixar les xerrades, encara
podríem esmentar les que es varen
dur a terme coincidint amb la
Setmana de la Ciència: "El cervell
en el segle XXI: què sabem
actualment d'aquest gran descone
gut?" (Lluís Ramió Torrentà,
neuròleg) i unes altres, a la plaça
del Estudis de Banyoles,
englobades sota el títol
d'Astronomia a la fresca, d'aques
tes la primera duia per títol
"Observant Mart des de la Terra"
(Gerard Gómez), la segona

En Salvador Sarquella explicant sobre un mapa geològic les
característiques del terreny en la sortida a Sant Joan les Fonts

Resum de la temporada 201213

Els participants de l'espectacle DIVERTIMENTO 2.0 a L'Auditori de Banyoles
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consistia en una breu introducció
sobre el planeta Mart (Rafael
Balaguer), seguida de la projecció
titulada “Mart en 3D”.

I encara es poden esmentar les
que es varen dur a terme al Museu
Darder, dirigides tant a
professionals com al públic en
general, que giraven en torn al te
ma de la contaminació lumínica:
"Cómo preservar el paisaje
nocturno y encender las estrellas"
(Susana Malón) i LED's de color
ambre (Ramon Llorens de Sacopa
Ignialight de Besalú).
Pel que fa a les activitats
pedagògiques, tenim les dirigides
tant a centres escolars com a
institucions culturals. D'aquesta
manera enguany hem anat a l'IES
Pla de l'Estany i al CEIP La Draga
de Banyoles, així com a la
Cooperativa Integral Catalana
(Pujarnol) i a l'anomenada
AstroFesta Estelar del Càmping Vall
de Ribes (Ribes de Freser).

Una altra activitat, són els Sopars
(G)astronomics. Aquesta mena de
sopardebat en què, sota la batuta
d'un moderador, tothom diu la seva
aquest any ens ha dut a parlar de
temes com: "Es pot afirmar el

canvi climàtic?" (Antoni Valls i
Jesús Garcia) o "De la digitalització
de la informació a l'excés d'informa
ció" (Miquel Feixas).

Però no tot són xerrades i conferèn
cies. També s'han fet sortides de
camp, en principi una cada mes,
tot i que depenent com és lògic de
les condicions atmosfèriques, i
sortides familiars: excursió a la
Costa Vermella i visita a Paulilles,
coincidint amb la setmana de la
ciència; excursió per visitar els
afloraments basàltics de Sant Joan
les Fonts, com a complement d'una
Tarda de Ciència, i sortida a París,
per visitar el Museu de la Ciència
de la Vilette.

I ja per acabar encara faltaria
enumerar unes quantes activitats
més, com la segona edició del
Concurs d'Enginy i la tercera del
Premi Astrobanyoles de Recerca i
Divulgació Científica; la tertúlia
bibliogràfica sobre el llibre
Cròniques marcianes de Ray Brad
bury, i la xerrada i posterior
observació que des de fa uns anys
duem a terme durant el mes
d'agost en col·laboració amb la
biblioteca de Banyoles sota el títol
de "Contes a la llum de la Luna".
En aquesta ocasió la xerrada duia
per títol "Històries i llegendes dels
Déus del Cel" (Joan Anton Abellan)
i tot seguit es va pujar caminant
fins al Puig de Sant Martirià on
vàrem continuar amb una
observació i lectura de contes.
També cal esmentar l'exposició fe
ta en col·laboració amb el Museu
Darder i La Caixa, que duia per
títol: "MartTerra: una anatomia
comparada".

JOAN ANTON ABELLAN

Sopar del Xè Aniversari de l'Associació al restaurant Vora Estany

Susana Malón
en la seva
intervenció
sobre CL al
Museu Darder
al maig de
2013
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Tercera edició del PremiAstrobanyoles de Recerca iDivulgació Científica
Com ja va sent habitual el segon dissabte del mes
d'abril, tot just abans de la conferència mensual de
Tardes de Ciència, es va dur a terme l'Acte de
lliurament de Premis Astrobanyoles de Recerca i
Divulgació Científica, corresponents, en aquest cas, a
la seva 3ª edició.

En aquesta sessió, els premiats varen ser:
 En la categoria de batxillerat: Violeta Juanmiquel
Roca i Denis Bilos Canadell, alumnes de batxillerat de
l'Institut Pere Alsius i Torrent, amb el treball "Les
cases sostenibles: un projecte del futur", tutoritzat per
la professora Fina Graboleda Poch.

 En la categoria de secundària: Joan Parés i Soler,
alumne de 4t d'ESO de l'Institut Pere Alsius i Torrent,
amb el treball La successió de Fibonacci en la música,
tutoritzat per la professora Mª Àngels Picart.

Durant l'acte de lliurament de premis que es
va dur a terme el 13 d'abril passat, els membres del
Jurat, Rafael Balaguer i Josep Lluís Diez, varen
comentar els treballs premiats, destacant la seva
originalitat i rigor i l'esforç realitzat per portarlos a
terme.

A banda dels dos treballs premiats cal
destacar altres tres treballs que varen ser finalistes:
 "Dels prehumans als humans", de Lea Perez Ayats,
Magali Daranas Mares i Xenia Puigdemont Rodriguez,
alumnes de 1r de batxillerat, de l'Institut Josep
Brugulat.
 "Conceptes científics a l'abast de tothom", de
Cristina Ramos Alberti, alumna de 1r de batxillerat, de
l'Institut Josep Brugulat.
 "L'aquari ecològic", d'Aleix Ros Vendrell, estudiant de
2n de batxillerat, de l'Institut Josep Brugulat.

Violeta Juanmiquel Roca i Denis Bilos Canadell
guanyadors en categoria BATX i Joan Parés i
Soler guanyador en categoria ESO

Convocada la quarta ediciódel Premi Astrobanyoles.
El dissabte dia 11 de maig, aprofitant que els
guanyadors de la tercera edició del Premi
Astrobanyoles de Recerca i Divulgació Científica 2012
feien un breu resum oral dels seus treballs, es va dur
a terme la convocatòria de la quarta edició d'aquests
premis que, organitzats per Astrobanyoles i en
col·laboració amb l'Ajuntament de Banyoles i el Museu
Darder, duu a terme per quart any consecutiu la
nostre entitat.

En aquesta nova edició s'ha de ressaltar el fet
que, si bé fins ara el concurs s'enfocava al cicle
superior de primària, a secundària i a batxillerat,
desprès de constatar que els cursos de primària no
s'hi implicaven, s'ha decidit fer dos canvis importants
en les normes: d'una banda enfocarlo només a se
cundària i batxillerat, i de l'altra donar un únic premi
de 300 euros, que serà entregat al guanyador o
guanyadors, en vals bescanviables en determinats
comerços de Banyoles.
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XX Congrés Estatald'Astronomia a Gandia
Entre els passats dies 6 i 9 de desembre de 2012 es
va celebrar a Gandia el congrés dels astrònoms no
professionals. Van ser tres dies intensos de xerrades,
ponències i tallers, on dos dels nostres socis, Joan
Anton Abellan i Carles Puncernau, van presentar una
ponència amb el títol "Sopa d'Estrelles. 10 anys de
ràdio" per celebrar el nostre aniversari.

Hi van participar 60 associacions de tot l'estat i entre
els conferenciants convidats cal destacar en la
inauguració a Francisco Sánchez, fundador i director
de l'Instituto Astrofísico de Canarias qui ens va parlar
de “La astronomia del siglo XXI y los observatorios de
Canarias” i, en la de cloenda, a Manuel Toharia,
director científic de la Ciutat de les Arts i les Ciències
de València amb el tema “Por qué nos gusta mirar el
cielo”. També hi van prendre part altres científics del
Centro de Astrobiología així com de l'Instituto
Geográfico Nacional i es va realitzar una taula rodona
sobre el tema “Cosmologia y Física de altas energías”.
A més s'hi van presentar 40 ponències més sobre
temes astronòmics, des de motius astrals a l'art
rupestre prehistòric de la Península fins a com fer
pràctiques de dibuix astronòmic.

D'entre tots els temes presentats al Congrés en desta
caríem dos, la presentació d'El Astrónomo Errante,
una pàgina molt divulgativa per conèixer efemèrides,
planificar observacions, visibilitat anual de planetes, i
moltes opcions més. Després també es va ressaltar
una pàgina per colaborar en la identificació
d'asteroides propers a la Terra, de l'Observatori Virtual
Espanyol molt ben feta. A més a més s'hi van presen
tar dos llibres per regalar, ambdós d'en Jordi Lopesino,
el primer es diu Aprender Astronomía de Marcombo
Ediciones Técnicas, per aprendre a gaudir de
l'astronomia fins al punt que tu vulguis, des d'iniciació
fins a astrofotografia, i el segon, Cazadores de come
tas amb tres relats sobre extraterrestres, més
avançats i intel·ligents que nosaltres de l'editorial
Libro Andrómeda.

Els dos ponents en un moment de la seva presentació

El dissabte dia 27 d'octubre a la
Sala d'Actes del Museu Darder de
Banyoles es va dur a terme la IX
Trobada d'Associacions As
tronòmiques de les comarques
gironines, que enguany es va fer a
Banyoles coincidint amb el desè
aniversari d'Astrobanyoles.

El actes varen començar a
dos quarts de cinc de la tarda,
amb unes paraules de benvinguda
del president de l'entitat i amb el
lliurament d'una gorra com
memorativa a tos els assistents.

IX Trobada d'Associacions Astronòmiques de lescomarques gironines
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Foto de grup dels assistents a la IX Trobada davant del Museu Darder de Banyoles

A continuació en Rafael Balaguer de
l'Agrupació Astronòmica de Girona, va fer una
conferència que duia per títol Cançons de la llunyana
Terra, i a continuació en Carles Corney i en José
Manuel Sánchez, de la mateixa agrupació, amb
Projectes d'observatori, un any d'observacions.

Un canvi de darrera hora, degut a un problema
de trànsit amb el representant de l'agrupació de
Figueres va fer que els següents en pujar a la palestra
foren el dos representats de l'agrupació amfitriona, en
Carles Puncernau, que ens va parlar de La grandària
de les estrelles i l' Antoni Raïch que ens va fer Cinc
cèntims sobre el Bosó de Higgs,

Desprès d'un breu descans, va tocar el torn
del convidat especial, que en aquesta ocasió fou en
Blai Sanahuja — Catedràtic d'Astronomia de la UB i
investigador principal del grup de recerca: Física del
sistema TerraSol i temps espacial d'aquesta mateixa
universitat— que va fernos una conferéncia que duia
per títol Activitat solar i temps espacial. Cops del Sol:
tempestes magnètiques i radioactivitat. I per últim,
quasi bé dins del temps de descompte, en Juan Carlos
Casado, de la Societat Astronòmica de Figueres, ens
va fer un passi de fotografies que duien per títol
Grans espectacles del cel.

En acabada aquesta sessió, al Restaurant Can

Xabanet es va fer un sopar de germanor en el decurs
del qual es va fer una connexió en directe amb
l'observatori del soci d'Astrobanyoles, Daniel Bosch,
per tal de ferne una observació online.

Cal a dir que si bé els companys de l'Agrupació
Astronòmica de la Garrotxa no varen fer cap ponència,
si que varen estar presents en els actes.

JOAN ANTON ABELLAN
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Concurs d'enginy 2012

Un any més el Concurs d’Enginy, coincidint amb les
activitats que es duien a terme dins la Setmana de la
Ciència, va ser tot un èxit.

Aquest any, el tema del concurs era la creació d’un
avió de paper aerodinàmic i que es pogués mantenir
enlairat el màxim temps o que arribés el més lluny
possible.

Es van establir dues categories de modalitats de vol
d’avió:

 Distància més llarga
 Major temps de vol

L’objectiu d’aquest any era que els participants
utilitzessin l’enginy per construir uns prototips d’avions
exclusivament amb el material entregat per la pròpia
organització: uns simples fulls de paper. El llançament
d’avions de paper, s’havia de fer de forma manual, i
sense cap estri adicional.

L’assistència va ser elevada, concretament 15
persones i hi van participar alumnes de diferents
escoles de la comarca, tals com : L’entorn de
Porqueres, La Draga, Casa Nostra, El Frigolet, Institut
Pere Alsius, IES Brugulat i l’escola de Fontcoberta.

Després d’observar i gaudir (mentre durava el
concurs), de la inventiva i imaginació dels participants
alhora de fer un avió, amb un tros de paper i sense
cap altra material, vàrem obtenir els resultats de cada
categoria:

 El guanyador, al major temps de vol, va ser en
Ferran Masanes de 9 anys, de l’Escola El Frigolet, que
va obtenir un temps de vol de 6 segons i 98 centèsi
mes.

 Les guanyadores per la distància més llarga, varen
ser l’Elisabeth Vallejo de 12 anys i l’Elisenda Maciana
de 12 anys, totes dues de Casa Nostra, que
participaven en un mateix equip.
Van ser amb diferència, les que
varen obtenir la distància més
llarga amb uns 23 metres i 17
centímetres.

Per sort, tot i l’existència de Play Station, jocs
d’ordinador, Smathphones, Tablets i d’altres
distraccions tecnològiques, encara queden reductes
d’infància i adolescència, que posen en funcionament
l’engranatge del seu enginy, per inventar i crear, a
partir del no res o de coses tant senzilles com un full
de paper…

ADRIANA RAFART
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Crònica sobre les Tardes de
Ciència 20122013
Aquest curs les “Tardes de Ciència” han complert la
seva quarta temporada. Els temes tractats han estat
molts diversos, com és habitual: l'energia sostenible,
amb una proposta de placa solar feta amb materials
de reciclatge, el bosó de Higgs, com un dels últims
descobriments de la física, aspectes de la geologia de
la nostra comarca i la Garrotxa, l'evolució de la vida al
planeta, les múltiples aplicacions de la nanotecnologia
i, com no podia ser menys, tres Tardes van ser
dedicades a l'astronomia: els asteroides relacionats
amb l'origen de la vida, la sempre sorprenent
presència d'aigua a molts cossos del Sistema Solar i la
darrera missió que intentarà desvetllar els secrets de
la Via Làctia.

Totes les sessions han comptat amb un nombrós públic
que ha seguit amb interès les presentacions i que ha
fet preguntes al final posant la nota d'espontaneïtat.
En ocasions ha estat necessària l'actuació del
moderador per limitar el nombre de preguntes, quan
s'havia sobrepassat en molt el temps previst per
l'acte.

És de remarcar la dedicació i l'interès que posen els
conferenciants, portant moltes vegades a l'acte el
material de les seves investigacions, contestant amb
paciència les preguntes i prestantse al debat quan
aquest es produeix. El nostre agraïment a tots ells per
la seva col·laboració desinteressada, sense la qual,
òbviament, no serien possibles les “Tardes de Ciència”.

Resum de les vuit sessions d'aquest any:

1. L'energia sostenible és possible.
Conferenciants: Josep Angelats i Josep Lluís Diez.
Membres d'Astrobanyoles.
Data: 10 de novembre de 2012.

Breu sinopsi:
L'any 2012 va ser l'any de l'energia sostenible per a
tothom. Dins de les activitats de la Setmana la
Ciència, els citats membres d'Astrobanyoles van
presentar als centres de secundària de la comarca una
xerradataller, que va ser exposada també a les
“Tardes de Ciència”. Durant la xerrada, es va explicar
la situació de l'energia al món, amb balanços de
consums actuals i disponibilitat en el futur, possibilitats
de les energies renovables i dos casos particulars i ben
diferents de política energètica: Islàndia i Catalunya.

En una segona part es va mostrar i explicar com
construir una placa calefactora d'aire, feta amb llaunes
de beguda, fusta i vidre, que podien ser obtinguts de
materials de reciclatge i es van donar dades de la
potència calorífica obtinguda en les proves realitzades.

2. El bosó de Higgs.
Conferenciant: Martine Bosman. Presidenta del Consell
de l'Experiment Atlas al LHC de Ginebra i catedràtica
d'investigació de l'Institut de Física d'Altes Energies a
la UAB.
Data: 15 de desembre de 2012.

Breu sinopsi:
La Dra. Bosman ens va explicar els darrers
experiments amb l'accelerador de partícules de
Ginebra (LHC) que han portat a la conclusió de
l'existència del bosó de Higgs, predit per Peter Higgs
el 1964. Abans però va explicar quin és el paper
d'aquesta partícula en el que es coneix com el model
estàndard:

En Josep Angelats i en Josep Lluís Díaz en un moment
de la seva intervenció amb el model de calefactor al

costat dret

La Dra.
Martine
Bosman
parlant del
bosó de Higgs
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 els components fonamentals de la matèria ordinària
són dos tipus de quarks (u,d), neutrins i electrons,
 els electrons i aquests quarks són els components
dels àtoms, maons de totes les substàncies que ens
envolten,
 hi ha dues generacions més de components
fonamentals, paral·lels als anteriors, però que no
formen part de la matèria ordinària.
A part d'això, hi ha les partícules portadores de les
forces o interaccions entre les partícules anteriors,
responsables de l'electricitat, el magnetisme, la
gravitació,...
Per a completar el model, faltava descobrir el bosó de
Higgs, que seria responsable de la massa del
components fonamentals citats abans. Doncs sembla
que ha estat descobert l'any passat, el juny de 2012 a
Ginebra.

3. Foc i aigua: Garrotxa volcànica i Pla de
l'Estany càrstic.
Conferenciant: Salvador Sarquella. Geòleg.
Data: 12 de gener de 2013.

Breu sinopsi:
Els processos de formació de la nostra comarca i la
veïna de La Garrotxa, explicats per l'acció de dos dels
elements primordials dels antics grecs, l'aigua i el foc.
La conca lacustre de Banyoles es troba en contínua
evolució per la lenta però persistent acció de l'aigua,
provocant la formació de nous estanyols o modificant
el curs dels rius i rierols per dissolució de la roca
calcària. A la Garrotxa, l'erupció del volcà Santa
Margarida, fa 13.000 anys o la del Croscat, fa 11.000
anys són les darreres grans manifestacions de l'acció
del foc.
Una mica més lluny, de la mateixa època, fa uns
10.000 anys, és la formació del Delta de l'Ebre, per

acció de l'aigua. O en una altra escala de temps, la
formació dels Pirineus, fa 65 milions d'anys, és una
altra manifestació del poder transformador del foc.
A la fotografia de l'article sobre el Resum de la
Temporada es pot veure la sortida de camp que va
tenir lloc al dia següent per a comprovar sobre el
terreny les explicacions.

4. Els microorganismes i l'evolució de la vida.
Conferenciant: Enric Herrero. Catedràtic de
microbiologia a la universitat de Lleida.
Data: 9 de febrer de 2013.

Breu sinopsi:
L'exposició d'Enric Herrero ens va fer sentir integrats
dins del corrent evolutiu que comença fa 3.800 milions
d'anys, relativament poc després de la formació del
propi planeta. Els bacteris són els primers éssers vius
en aparèixer i adaptarse a viure en condicions
extremes, de fred (12 ºC) o calor (113 ºC), pH (de 0
fins a 10), o alta salinitat o pressió. Obtenen energia
del medi en diferents condicions, amb llum i sense
llum, amb oxigen i sense oxigen, per el procediment
de l'ATP, comú a tots els éssers vius. Fa uns 1.500
milions d'anys, apareixen les cèl·lules eucariotes, com
a resultat d'una simbiosi entre cèl·lules primitives i
700 milions d'anys més tard, els primers organismes
pluricel·lulars. En una petita branca de les més noves
apareixen els animals i, dins d'aquesta branca, els
humans com un petit brot de la mateixa. El nostre
avantpassat més vell, del gènere Homo, apareix fa
uns 2 milions d'anys. Davant dels 3.800 milions d'anys
de l'aparició del primer organisme viu, podem dir que
dins del panorama de la vida al planeta “no som
ningú”.

En Salvador Sarquella firmant en el llibre d'honor
després de la seva conferència

El Dr. Enric Herrero dirigintse als assistents de la TdC
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5. Asteroides carbonacis primitius i l'origen de la
vida.
Conferenciant: Josep Mª Trigo. Astrofísic, científic
titular del "Instituto de Ciencias del Espacio" (CSIC
IEEC).
Data: 9 de març de 2013.

Breu sinopsi:
La vida a la Terra té molt a veure amb els objectes que
cauen del cel. Aquesta afirmació es basa en els
següents fets:
 els éssers vius tenim en un 98% els mateixos
elements majoritaris que els cometes,
 tot el carboni present a la Terra podria ser
proporcionat per la caiguda d'un cometa cada 80
milions d'anys,
 si parlem del gran “bombardeig” de fa entre 3.800 i
3.900 milions d'anys, hem de pensar en la gran
quantitat de matèria orgànica que va caure a la Terra i
que podria haver estat la base de la vida.
La majoria dels asteroides que arriben a la Terra tenen
el seu origen en el cinturó situat entre Mart i Júpiter.
De tant en tant s'escapa alguna peça que pot acabar
passant a prop nostre o caientnos a sobre i, amb una
mica de sort, desintegrantse a l'atmosfera i
convertintse en una estel fugaç. Del que són més
grans, algunes parts sòlides poden arribar a la
superfície de la Terra. D'aquests vam poder tocar
algunes mostres que va portar el conferenciant.

6. La nanotecnologia i les seves aplicacions:
Actualitat i Futur.
Conferenciant: Neus Gómez Bastús. Investigadora de
l'Institut Català de Nanotecnologia de la UAB.
Data: 13 d'abril de 2013.

Breu sinopsi:
La Dra. Neus Gómez Bastús ens va parlar d'aquesta
nova tecnologia basada en les especials
característiques que tenen certes substàncies quan es
troben formant agrupacions de partícules en les que
almenys una dimensió és de l'ordre de la milionèsima
de mil·límetre.
Nanotubs o grafè, són nous materials de carboni d'un
gruix de pocs nanometres amb una gran resistència
mecànica. Alguns nanomaterials s'han utilitzat molts
abans que es parlés de la nanotecnologia: la copa de
Licurg (Roma, segle IV) és realment una copa de vidre
amb un recobriment de nanopartícules d'or i plata, els
neumàtics es fan des de fa molts anys afegint al
cautxú nanopartícules de carboni d'uns 500 nm.

Però és ara quan la nanotecnologia està tenint un
desenvolupament espectacular:
 afegint a certs fàrmacs nanopartícules amb un
marcador que és reconegut per la cèl·lula cancerígena,
fa que aquesta sigui destruïda localment,
 nanopartícules amb fàrmacs que interaccionen amb
camps magnètics permeten una actuació també local
sobre el malalt, només en la zona on s'activa un camp
magnètic extern,
 teixits que no es mullen ni s'embruten perquè han
estat sotmesos a un tractament superficial amb
nanopartícules,
 altres aplicacions de les nanopartícules són, com
catalitzadors de la combustió en motors, en
fertilitzants, en cosmètica afegides a protectors solars,
en alimentació en gelats de baix contingut en greix,
com materials antimicrobians en embalatges,...

El Dr. Josep Mª Trigo durant la seva explicació sobre els
asteroides i l'origen de la vida

La Dra. Neus G. Bastús amb l'escultura en coure feta pel nostre
company Josep Angelats com record de la seva xerrada
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7. Aigua al Sistema Solar.
Conferenciant: Antonio Bernal González.
Astrònom i divulgador de l'Observatori
Fabra de Barcelona.
Data: 11 de maig de 2013.

Breu sinopsi:
L'aigua no és tan abundant a la Terra, com
de vegades podem pensar: l'aigua ocupa el
71% de la superfície de la Terra, però és
una part petita en el conjunt de la massa
del planeta. Si veiéssim tota l'aigua que hi
ha a la Terra junta, inclosa l'aigua sòlida
dels pols, glaceres, neu d'alta muntanya,
deus subterrànies,... seria una esfera d'un
diàmetre una desena part del de la Terra.

Tampoc és cert que l'aigua sigui una
substància estranya fora de la Terra. Al
cossos més propers a la Terra, dins del Sistema Solar
s'ha trobat aigua: a un cràter del pol de la Lluna, a
Mart, a llunes de Júpiter i Saturn. Però els cossos on
es troba més proporció d'aigua en estat sòlid són els
cometes, que provenen del Núvol d'Oort, regió situada
més enllà de Neptú, a quasi un anyllum del Sol. Allà
es concentra la major part d'aigua del Sistema Solar,
fins al punt que, uns observadors exteriors podrien
pensar que el nostre Sistema està format bàsicament
per aigua.

8. GAIA. Revelant els secrets de la Via Làctia.
Conferenciant: Santi Roca. Astrofísic de la UB.
Data: 8 de juny de 2013.

Breu sinopsi:
El satèl·lit GAIA de l'ESA, que es llançarà el proper
mes d'octubre, té la missió d'observar mil milions
d'estrelles de la Via Làctia. Amb els seus 106
detectors CCD, passarà unes vuitanta vegades per
cada regió de l'espai prevista, per a fixar la posició,
classificar i calcular la velocitat radial de cada estrella.
La informació arribarà a l'ordinador Mare Nostrum de
Barcelona i podrà ser consultada per investigadors de
tot el món.

Durant la seva missió, GAIA es podria trobar amb
noves galàxies, asteroides, cometes, quasars, inclús
podria detectar planetes o matèria fosca. En els cinc
anys d'observacions previstos podrà ampliar en molt
el coneixement de la nostra galàxia. Fins i tot el
projecte revertirà indirectament també a la societat,
ja que s'utilitzarà un nou sistema de compressió de
dades que pot ser de gran utilitat fora de l'àmbit de
l'astronomia.

JOSEP LLUÍS DIEZ

L'astrònom divulgador colombià Antonio Bernal de
l'observatori Fabra de Barcelona en la seva explicació

En Santi Roca, soci de l'agrupació d'Olot, introduintnos en els
secrets de la Via Làctia
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Paulilles, la costa vermella iuna fàbrica de dinamita
Per vuitè any consecutiu, el Centre Excursionista,
Astrobanyoles i el Centre de Recursos Pedagògics del
Pla de l'Estany han unit els seus esforços per dur a
terme una sortida dins el marc de la setmana de la
Ciència.

Enguany, el lloc escollit ha estat el litoral de la
costa francesa, en un indret força desconegut del
públic en general, Paulilles, i en concret el que els
francesos coneixen amb el nom de Le Grand Site de
l'Anse de Paulilles, un conjunt de tres platges,
separades entre sí per petits promontoris, on poder
gaudir de la natura en el seu estat salvatge, però a la
vegada un lloc on des de l'any 1885 i fins fa un parell
de dècades encara funcionava una fàbrica de dinamita
dedicada a la producció d'explosius per a ús civil.

Però no ens avancem, doncs com ja és
habitual en aquestes sortides, la visita va anar
acompanyada d'una excursió prèvia, i en aquest cas,
aquesta ens va dur fins el far de Cap Bear. Per aquest
motiu a dos quarts de vuit del matí del dissabte 17 de
novembre de 2012 sortíem de Banyoles, en direcció a
aquesta població de la costa gala situada entre
Portvendres i Banyuls de la Marenda, on arribàvem,
gairebé, un parell d'hores més tard. Vàrem deixar el
cotxes a tocar de la platja, i desprès de fer una
queixalada, a les deu, un grup format per 19
persones, començàvem a caminar per un meravellós

camí de ronda que s'enfilava per l'anomenada Costa
Vermella, en un dia en que el Sol i el núvols es varen
dedicar a jugar a fet i amagar, motiu pel que, de quan
en quan, gaudíem d'uns espectacles lluminosos
espectaculars, quan els raigs del Sol que aconseguien
escaparse dels seus carcellers es reflectien sobre les
aigües de la Mediterrània, enmig d'un paisatge
fortament castigat pel vent.

Així, pujant i baixant, passant pel mig d'un
improvisat jardí botànic, que la natura ha fet al seu
capritx, format per atzavares, figues de moro, romaní,
pixallits, estepa negra, caps d'asa, tamarius, fonoll
marí, etc, vàrem arribar a les envistes del far de Cap
Béar, però fou com un miratge, doncs quan ja creiem
arribarhi, ens vàrem enfilar muntanya amunt per tal
de passar per sota del castell de Biarra, des d'on, ara
sí, ja vàrem enfilar cap el far, una torre de 27 metres
d'alçada, construïda l'any 1905, situada a 84 metres
sobre el nivell del mar i que constitueix el darrer far
de l'estat francès en aquesta costa. Desprès de
descansar una estona i com ja és costum, de fernos
la foto de família, varem donar mitja volta i de
tornada cap als cotxes, però ara sí, per la via curta,
però molt més espectacular doncs va pràcticament
penjada dels penyasegats, per la qual cosa no vol dir
que sigui la més curta, ja que cada cop que volies
contemplar el que ens envoltava, era recomenable fer
una parada, encara que fos breu, ja que la proximitat
amb l'estimball no permetia fer dos coses a la vegada,
com serien caminar i gaudir del paisatge.

Fou una caminada verdaderament espect
acular, on varem tenir un
company permanent,
que cada cop va anar
creixent fins quasi quasi
fernos perdre l'equilibri:
em refereixo el vent, un
vent que primer no
sabíem si era llevant,
migjorn,... i que poc a
poc ens va anar fent fer
un repàs de tots aquells
noms que ens sonaven:
garbí, gregal,... fins que
per sort un jove
excursionista de vuitanta
anys, veí de Sant
Llorenç de Cerdans, i
assidu de l'aplec de Sant
Aniol ens va venir a
treure de dubtes, el vent
es deia marinada. Res
més fàcil, si venia delFoto de grup davant del far de cap de Bear
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mar, doncs lògicament
s'ha de dir marinada ...
ara el que no sé, es com
li diuen quan bé de la
muntanya...

Per fi, després de
dues hores i vint minuts
de caminada efectiva, al
llarg d'aquest sis
quilòmetres de costa, i
havent superat un
desnivell acumulat de
620 metres, vàrem
arribar on teníem el
cotxes. Des d'aquí a
l'aparcament de Paulilles,
són poc més de 300
metres, però com que el
dia amenaçava pluja
vàrem agafar els cotxes
... i no ens vàrem
equivocar, doncs tot just començàvem a desfer el
paper de l'entrepà va començar a ploure i sort en
vàrem tenir de poder aixoplugarnos en un cobert an
nexe al museu que teníem intenció de visitar havent
dinat.

Vàrem acabar de dinar i la pluja va remetre, o
sigui que, com fan els cargols, vàrem sortir del nostre
amagatall, per tot passejant entre els jardins, que
foren del director d'aquest complex, arribar a tocar de
mar, on unes maquetes ens varen situar dins el seu
context, per tal de fernos una idea del que va ser
aquesta indústria que ocupava una extensió de 32
hectàrees i que va ser creada per l'enginyer suec
Alfred Nobel, l'any 1870, desprès que el ministeri
francès, arrel de la greu desfeta militar soferta per
l'exercit de Napoleó III, davant dels exercits prussians
de Bismarck, prengues la decisió de crear una nova i
moderna fàbrica de dinamita allunyada el més
possible de les fronteres amb Alemanya.

D'aquesta fàbrica, que va arribar a tenir prop

de 400 treballadors, majoritàriament dones, i en la
que es varen produir més d'una trentena d'accidents
mortals, sortien enviaments de dinamita a arreu del
món, i que anaven des de la construcció del Canal de
Panamà, passant Muroroa —tristament famosa pels
assaigs nuclears— fins la base espacial de Kourou.

Desprès que l'any 1984 fos clausurada, s'han
rehabilitat alguns edificis, en un d'ells vàrem poder
veure l'exposició El Sol, mites i realitats, un passeig
per l'astre rei a través de les diferents cultures, i en
l'anomenada Casa del Paratge, on vivia el director de
la fàbrica, un altre sobre la història de la fàbrica i i el
procés de fabricació dels explosius.

En fi, poca cosa més em queda per explicar
d'aquesta sortida, només que a quarts de cinc ens
vàrem acomiadar ja fent propostes per l'excursió de
l'any vinent

JOAN ANTON ABELLAN

Els caminants davant de la maqueta del complex de Paulilles, acompanyats dels paraigües

Estadística comparativa de socis a 31 d'agost de 2013
Tipus de soci 2010 2011 2012 2013
Titulars 22 31 33 33
Beneficiaris 33 46 56 48
Individuals 23 39 45 45
Total 78 118 134 126

PERE CASADEVALL
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Abans de començar caldrà definir què s'entén per
Contaminació Lumínica (CL). Segons la definició que
dóna l'associació Cel Fosc a la seva pàgina és : “És
l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes
en intensitats, direccions, horaris o rangs espectrals
innecessaris per a la realització de les activitats
previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums”

A partir d'aquí podem especificar una mica més.
En Intensitats, vol dir que estem il·luminant en excés
una zona determinada, què no li calen tants watts de
consum i en conseqüència que estem malbaratant
diners.
En Direccions, vol dir que no estem enfocant
correctament els llums, que la llum s'escampa per
sobre de l'horitzontal i se'n va fins a l'infinit, no
arribant mai a terra. També estem malbaratant
recursos.
En Horaris, vol dir que fora dels aspectes de
seguretat, tots els llums sumptuaris o comercials cal
apagarlos a les 24 hores, a excepció d'alguns
monuments reconeguts i en dies assenyalats. A la nit
potser no cal tenir cap aparador il·luminat ja que no
circula possible clientela.
En Rang Espectral, vol dir que cal utilitzar bombetes
que emetin en un rang visible pels humans però que
no molesti a cap altre espècie de l'ecosistema nocturn.
Pensem que a la nit no cal poder llegir el diari sota
d'un fanal i que la millor llum és la que s'emet en la
franja ataronjada.

Recordant uns textos de Mossèn Cinto Verdaguer en la
seva obra Al cel del 1896 on deia: “la llum del dia és
per mirar la terra; / la de la nit, per contemplar lo cel”,
observarem que ens poc llocs podem realment gaudir
de la seva contemplació.

El concepte de CL fa uns 30 anys que existeix,
diguemne que és la més moderna de les
contaminacions. Avui en dia a ningú se li acudiria de
llençar escombraries a l'aigua de l'estany, però fa 50
anys, sí que passava. D'aquí a uns anys a ningú se li
acudirà il·luminar malament, però per ara encara no
tenim aquesta consciència.

De fet el Parlament català va dictar una llei, coneguda
com la 6/2001 de 31 de maig, sobre l'Ordenació
ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi

nocturn, però que per diversos motius té el seu
reglament derogat pels tribunals i no és aplicable.
S'està en espera, confiem que sigui en un temps curt,
d'un nou reglament que permeti aplicar completament
aquesta llei.

Igualment el govern d'Espanya va aprovar un real
decret 1890/2008, el 14 de novembre, sobre el
Reglament de eficiència energètica en instal·lacions
d'enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA01 a EA07 del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La Contaminació Lumínica a la comarca del Pla de l'Estany

Brillantor
artificial del
cel nocturn a
Europa

segons fotos
de l'ISS i

acolorida per
P. Cinzano.
abaix foto del
nord de
Catalunya.
Destaca
Barcelona
abaix a
l'esquerra i
Girona al
centre amb
Banyoles i
Figueres a
sobre

Tal com es
veia el cel al
2009, en

exposició, des
del Pla de
Martís mirant

cap a
Banyoles.
(Foto: F.
Pruneda)
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Per tant la normativa existeix, ara només cal complir
la. No es tracta, i menys ara, de fer canviar tots els
fanals, per exemple del Passeig de Mn. Constans de
Banyoles que es van instal·lar per les Olimpíades del
1992, que no compleixen amb les normes sobre la
direcció del flux lluminós, però segur que sí que ho
faran els nous models a instal·lar quan aquestes
lluminàries estiguin obsoletes i s'hagin de renovar.

Des d'Astrobanyoles, socis del col·lectiu Cel Fosc,
vàrem iniciar una campanya al 2010 de conscienciació
del tema de la CL a ens públics, empreses i
particulars, i realment podem confirmar que totes les
entitats públiques de la comarca estan al cas de les
normatives i les compleixen en totes les noves
instal·lacions. No podem dir el mateix dels particulars,
ni de les empreses ni dels particular, la majoria dels
quals desconeixen completament la paraula
contaminació lumínica. Els instal·ladors també les
coneixen, però molt sovint s'han de plegar a les
exigències de llurs clients.

De totes formes la major part d'ells són receptius i
intenten fer, dintre de les seves limitacions, el possible
per solucionar el problema, especialment perquè els hi
afecta la butxaca si paguen per un consum elèctric
que no aprofiten. Només em trobat dos casos de
particulars que no han fet cap cas de les nostres
indicacions. Un que té llums en formes de globus en
les cantonades de la seva propietat, allà pel puig de
Sant Martirià i altre al carrer de la Sardana, tots dos
llocs de Banyoles, que il·lumina el sostre de la seva
terrassa amb un focus des del terra cap a dalt, amb lo
qual una bona part de la llum s'escapa fora del seu
objectiu.

Sorprenentment a l'inici s'havien trobat molts globus,
dels coneguts com tipus xupaxups, model que només
aprofita el 15% de la seva energia per il·luminar el
terra i la resta, el 85%, l'envia cap al cel. Fins i tot
n'hi havia en empreses que es dediquen a la
comercialització d'energia, en llocs com Palol o
Serinyà, que en tenien a les seves plantes però hores
d'ara ja ho fan corregit. Malauradament encara
queden algunes zones amb aquestes lluminàries, com
a l'avinguda Mare de Deu del Mont a Cornellà o al
costat del pavelló de Can Puig i i l'escola del mateix
nom a Banyoles.

Cal il·luminar sempre de dalt a baix. En cas que
això no sigui possible, cal orientar els focus per
a evitar que aquests enviïn llum per sobre
l'objecte o edifici a il·luminar.

Orientar els focus per sota l'horitzontal
i apantallarlos.
Cal evitar enlluernar als conductors
i als vianants.

Foto de les llumenàries que tenen les comissaries de Mossos,
en aquest cas, de Cervera, il·luminant per reflexió i
enfocades mirant al cel. La foto petita correspon a la

modificació feta a la comissaria de Banyoles
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Amb altres tipus de lluminàries, que tenen el projector
mirant cap al cel i una pantalla corbada a sobre que
reflecteix el llum de nou cap al terra, malbaraten el
50% de la seva energia i envien molta llum pels
laterals de les pantalles cap el cel, han corregit la
posició dels llums, com la comissaria dels Mossos
d'Esquadra de Banyoles i alguna altre, però la majoria,
fetes amb el mateix disseny per a tot el país, estan
mal enfocades. Igual model s'utilitza en l'aparcament
d'una zona comercial al Gironès, al tocar de
l'autopista, on existeix un cas clamorós amb més d'un
centenar de fanals malbaratant energia.

En altres casos s'ha aconseguit que s'ajustin a l'horari
que indica la llei, com la fàbrica de xocolata Torras al
Pla de l'Estany o que el tanquin com a la fàbrica
d'embotits Casademont al Gironès, encara que

aquesta està per poc fora de la nostra comarca, però
tenia un potent projector enfocant el seu anunci
comercial d'una formada desmesurada mirant el cel.

Altres casos pendents a zona de la Farga són els
d'algun supermercat que té una denúncia entrada a
l'Ajuntament de Banyoles, per l'autor d'aquest escrit,
per il·luminar incorrectament el seu rètol publicitari i
no complir els horaris indicats per la llei o altre
empresa privada que no canvia els quatre globus que
té per il·luminar la seva propietat.

Un altre cas a millorar serien les il·luminacions a les
rotondes o places que tenen un fanal ple de focus en
totes direccions. Algunes estan perfectes, com la de
Porqueres on es troba la ceràmica d'en Lluís Roura
tots mirant cap al terra, però d'altres com la de la
plaça dedicada a en Xesco Boix a Banyoles, es poden
millorar, només reorientantlos cap al terra, que sol
ser el problema que tenen la majoria de fanals, que
volen il·luminar molta superfície per estalviarse pals i
acaben enviant la llum per sobre de l'horitzontal sense
arribar a enlloc i provocant intrusisme. Això vol dir
entrant a llocs que no els hi demanen llum, com pot
ser el cas d'habitatges particulars. En aquest darrer
cas també es produeix un cas d'excés d'intensitat i es
podrien estalviar projectors.

En un control fet en col·laboració amb la Universidad
Complutense de Madrid al 2011 des del Pla de Martís,
anomenat NixNox, en el que s'analitzava la qualitat
del cel en tota la volta celeste es va comprovar la
forta influència que tenia per impedir veure les
estrelles la CL provocada pel conjunt Banyoles
PorqueresGirona. Igualment succeïa en un altre

A la foto de l'esquerra al carrer de Mata, la rotonda Lluís Roura de
Porqueres. A la dreta la de la plaça Xesco Boix de Banyoles.

La primera ben correcta, la segona gens.

Banyoles vista des del puig de Sant Martirià. Per no generar gens de contaminació lumínica cap al cel no s'hauria de veure cap punt de llum
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sector dins la influència de Figueres i en un tercer en
el que ens arribava la de Barcelona. Quan s'hi va
d'observació al Pla de Martís es pot notar ben
clarament com una bombolla ataronjada damunt de la
zona de BanyolesPorqueres originada per les
inadequades il·luminacions que existeixen. De fet, si
ens situem al puig de Sant Martirià i mirem cap a
Banyoles veurem que ens enlluernen molts fanals que
envien part de la seva llum per sobre de l'horitzontal i
ens arriba a nosaltres, perdentse després al cel.
Aquesta mena de bombolla ens impedeix veure cap
estrella en aquest direcció entre l'horitzó i fins una
alçada de 30º per sobre. Aquest treball es va publica
en la revista nº3 d'Astrobanyoles l'any passat.

Pràcticament des d'un nivell elevat no hauríem de
veure cap llum de cap fanal, els vidres d'aquestos
haurien de ser plans, no corbats, i enfocats directes
cap al terra. Un clar exemple de que
això no passa tan sols aquí és quan
mirem imatges en el program “El
temps” de TV3 i ens ofereixen vistes
amb càmeres situades a punts elevats,
ja sigui Barcelona, el Vallès o a Berga,
en tots els casos es veuen tots els punts
emissors de llum i si enfoquessin de
forma correcte cap el terra no s'hauria
de veure ni un. Tots ells malbaraten
l'energia que els contribuents paguen
amb els seus impostos i caldria que
fossin corregits.

En teoria dins de Banyoles amb una
qualitat de cel que ens permet observar
estrelles fins a magnitud 4 hauríem de
veure prop de mil estrelles, per contra a
Barcelona que tenen una qualitat de cel
de magnitud 2, només no en poden
veure ni un centenar. En el millor lloc, el
menys contaminat lluminosament,
seríem capaços de veure estrelles de
magnitud 6, les més febles que pot
captar l'ull humà, i en veuríem unes
9.000. Tot un espectacle que si no el
controlem els nostres fills mai el podran
gaudir, encara que veure'n tantes també
pot ser un problema afegit a l'hora
d'identificar les constel·lacions més
habituals.
Recordem que preservar la foscor de la
nit està d'acord amb la Declaració
universal dels drets de les generacions

futures (UNESCO): "Les persones de les generacions
futures tenen dret a una Terra indemne i no
contaminada, incloent el dret a un cel pur."

Si voleu jugar, tal com es veu a la foto, amb un
simulador de CL i fer proves de com es veuen les
estrelles en funció del tipus de fanals que instal·leu,
ho podeu provar en aquesta adreça:
http://www.britastro.org/darkskies/simulator.html#

Per a més informació sobre CL podeu consultar:
 Cel Fosc, www.celfosc.org
 Instituto de Astrofísica de Canarias, http://www.i
ac.es/servicios.php?op1=28&op2=69

CARLES PUNCERNAU
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Des de la foscor dels temps les simetries que
s’observen en el món natural han captivat i fascinat a
l’home. Hi ha hagut una relació d’amor i odi entre els
esquemes que brollen del nostre cervell i les pautes
que reconeixem en la natura. Els grecs antics, van
enaltir les simetries matemàtiques i geomètriques
gairebé a la categoria de dogma diví que va quedar
petrificat durant tota l’Edat Mitjana.

En els temps moderns i contemporanis la relació ha
estat més utilitària i pragmàtica, les simetries estan
molt bé per simplificarnos els càlculs però quan ens
convé les trenquem. Una simetria és una transformació
que deixa un objecte igual a si mateix.

Per exemple: partícula amb MRU (acrònim de
Moviment Rectilini Uniforme, és a dir, que es mou en
línia recta i a velocitat constant) a qui hem mesurat la
distància en dos instants diferents d = v * (t2t1) si als
valors de temps li sumem una quantitat fixa q està clar
que el resultat de l’equació no haurà canviat. Així el
resultat restarà invariant per al canvi temporal.

Per què són tan importants les simetries en les
equacions que regeixen el moviment de les partícules?
Perquè l’existència de cada simetria implica que hi ha
una quantitat que es conserva.

I aquí arribem al desllorigador de la història:
aquesta relació entre simetries i magnituds
conservades va ser descoberta per la gran matemàtica
alemanya Emmy Noether en 1919 en el context de la
teoria clàssica de camps. Qui va ser aquesta
formidable matemàtica i física?

Breu biografia d’una dona brillant i lluitadora:

Va néixer a Erlanger a
Baviera , Alemanya, el 1882
d’una família d’origen jueu .
Filla de matemàtic va
estudiar com a oient a la
Universitat de Göttingen de
manera oficiosa ja que les
dones no eren admeses com
estudiants. Malgrat tot, va
defensar la seva tesi sobre

invariants i amb el suport del gran matemàtic David
Hilbert va ensenyar també de manera oficiosa a
Göttinguen, ja que a Prússia, fins a l’any 1920, el
professorat estava reservat als homes.

L’any 1919 rep el permís de docència i és
nomenada professora sense càtedra i per tant sense

salari (quanta generositat!). Les seves aportacions
importants a l’àlgebra varen iniciarse l’any 1920 amb
un article revolucionari sobre la teoria d’ideals i va
dirigir a més d’una dotzena de doctorands. A finals del
1928 va rebre una invitació de la Universitat Estatal de
Moscou on va treballar amb el matemàtic P.S
Alexandrov i va
continuar les seves
investigacions, i on
també impartí
classes d’àlgebra
abstracta i de
geometria alge
braica. El 1932 rep
el premi matemàtic
AckermannTeubner
Memorial i participa
de forma brillant al
Congrés Interna
cional de Matemàtics
de Zurich, però mai
va ser ascendida a
catedràtica (!!).

Amb la pujada d’Adolf Hitler al poder és qualificada
de “jueva marxista” i ha de sortir cames ajudeume
d’Alemanya. És contractada pel Bryn Mawr College dels
Estats Units on treballa i continua els seus estudis fins
a l’any 1935, en què mor a causa de diversos càncers.

El seu treball encara continua essent rellevant per
a la física teòrica i per a les matemàtiques i va rebre
elogis d’altres grans matemàtics del calibre de: “canvià
la faç de l’àlgebra abstracta” i “la seva originalitat
matemàtica està més enllà de qualsevol comparació”.

Conseqüències:

Emmy Noether (18821935)
El teorema de Noether , relaciona simetries i
magnituds conservades en un sistema físic: així que
una equació sigui invariant a les translacions temporals
implica que hi ha una quantitat conservada anomenada
energia, si les partícules són invariants sota les
translacions espacials la magnitud conservada és la
quantitat de moviment i si finalment hi ha una simetria
amb respecte les rotacions la magnitud conservada és
el moment angular o cinètic.

En la Teoria de la Relativitat Especial les
transformacions que es mantenen invariants són les

Simetries, magnituds i forces
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transformacions de Lorentz i per tant han de constituir
una simetria de la naturalesa.

Totes les simetries que hem vist tenen a veure
amb l’espaitemps però podríem modificar els valors
dels camps de manera que quan les equacions quedin
invariables haurem trobat una nova simetria.
S’anomenen simetries internes com per exemple la
conservació de la càrrega.

Quan considerem una teoria que sigui a la vegada
relativista i quàntica, una Teoria Quàntica de Camps
(TQC), resulta que les partícules o excitacions
elementals del camp associat, han de ser
necessàriament caracteritzades per dos paràmetres: la
massa i l’spin. Això és una conseqüència directa de la
simetria sota Transformacions de Lorentz, que fou
establerta de forma sistemàtica i rigorosa per Edward
Wigner el 1938. Així les partícules elementals han de
posseir un atribut matemàtic anomenat massa que pot
ser 0 o diferent de 0 però és una cosa obligada per la
TQC. Les partícules també han de tenir un atribut
anomenat moment angular intrínsec o spin que pot ser
0 o diferent de 0. La mecànica quàntica també afirma
que ha d’estar quantitzat i ha de ser múltiples de ½.
Així hi haurà partícules amb espín semienter (fermions)
i enter (bossons).

Hi ha una mena especial de simetries internes: les
anomenades simetries locals (simetries de gauge). El
valor del camp es pot modificar de forma diferent en
cada punt de l’espai.

Aquestes simetries són molt importants perquè
porten associada una interacció. Això va ser descobert
en 1954 per Yang i Mills. Aquests van descriure
teòricament com és la interacció en qüestió depenent

de la simetria local de la
que provingui. En tots els
casos la interacció està
transmesa per partícules
d’spin 1 i amb massa 0.

La perspectiva
moderna no és que
casualment la naturalesa
hagi decidit presentar 4
interaccions bàsiques,
sinó que per algun
motiu, la naturalesa s’ha
dotat d’unes simetries bàsiques que porten a una sèrie
d’implicacions, la primera l’existència d’unes
interaccions.

Les simetries del Model Estàndard (ME) descriuen
a la perfecció les interaccions bàsiques però es porten
molt malament amb què les partícules intermediàries
tinguin massa. Així que finalment arribem al
mecanisme de Higgs que proposa una solució molt
enginyosa per a què les partícules intermediàries
adquireixin massa i al famós bossó de Higgs.

Com es pot veure el triangle format per les
simetries, magnituds conservades i les forces 
interaccions continua donant molt de joc, però el preu
que hem de pagar és que cada cop anem cap a una
major abstracció del món natural, i podria ser que la
“realitat se’ns estigués dissolent a davant dels nostres
propis nassos”

ANTONI RAÏCH

Qui hagi viatjat a Egipte, s'haurà meravellat —a l'igual
que jo— de la grandiositat dels seus antiquíssims
monuments, de les seves enormes mesquites, dels
seus museus —on s'exposen bona part de la riquesa
de seu passat—, i de la senzillesa i caràcter bondadós
de la seva gent, però per sobre de tot, del seu riu,
aquest plàcid i seré curs d'aigua, que és el el gran Nil,
el veritable «monument» egipci per excel·lència, un
monument que ningú més que la força de la natura ha
pogut esculpir.

Aquestes aigües vingudes de terres tant
llunyans com Etiòpia —on es troba el llac Tana—,

Uganda i Tanzània —amb el gran llac Victòria—, van
permetre que els primers humans que es varen
establir a les seves ribes, en el tram que avui en dia

Egipte i Orió
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coneixem com Egipte, desenvolupessin una llarga i
poderosa civilització.

Com seria d'important aquest riu pels egipcis,
que els sacerdots es referien a ell com el «Riu sagrat
donador de vida»!

Mai va poder ser domesticat, ja que any sí i
altre també, les pluges a las capçaleres li feien
augmentar el seu cabdal, i la fúria de les seves aigües

arrossegaven tot el que estava al seu abast. I així va
ser, any rere any, fins que un «faraó» als anys
seixanta del passat segle vint, li barrà el pas a la
ciutat d'As Syene, actualment Asuan, creant aixi el
gran llac que porta el seu nom, el llac Nasser.

Peró a part de tot això, que està molt bé, i
hom es retroba amb la il·lusió i la curiositat creades,
sobre tot per medi del cinema, —qui no ha vist Terra
de Faraons, Sinuhé l'Egipci o Els deu manaments,
entre moltes d'altres— el que a mi em va sorprendre,
va ser aquell cel tant meravellós de negre nit i nítids
estels, amb la constel·lació d 'Orió presidint tot aquest
panorama.

Us ho explico: el dia era el 14 de març de l'any
2009, cap a las 11 del vespre, i el lloc era la plana,
habilitada amb cadires, on s'hi celebra cada nit una
funció de dibuixos amb raigs làsers sobre la cara de
l'esfinx, les piràmides i les parets de l'antiga casa de la
mort. I mentre aquest espectacle de llum es va
produint davant dels nostres ulls, una veu en un
castellà perfecte, va explicant la vida i miracles dels
seus faraons. Fou aleshores, durant la projecció, que
vet aquí que vaig al mirar cap al cel i a les piràmides, i
se'm va encendre la «bombeta»: Orió estava situada
al cim de les piràmides, i les tres estrelles del seu
cinturó, coincidien perfectament amb la col·locació de
les tres piràmides a terra. Toco el braç de la meva
dona i li dic: «No trobes que és molta coincidència.
Mira Keops és Mintaka, Kefren és Alnilam i Micerinos
és Alnitak».

D'alguna manera, penso jo, aquesta
constel·lació, sobre tot les tres estrelles del cinturó,
deurien servir de model inspiratiu als sacerdots de
l'època, [que eren en realitat els qui tenien la paella
pel mànec, com sempre a través de la historia de totes

les civilitzacions], per edificar les tres piràmides tal i
com estan situades.

Alló em va fer rumiar durant tots els dies que
vàrem estar allà, i de fet en vaig parlar amb el nostre
guia, en Wagdy, que era un xicot molt versat en
història del seu país i que parlava un castellà magnific
i que em va dir que:

[...] los egipcios prestaban mucha atención al cielo,
cualquier acontecimiento celestial era interpretado
por los sacerdotes y no sería nada raro que las
pirámides quisieran representar a las tres estrellas
del cinturón de Orión, pero en aquellos tiempos no
se entendía el cielo como lo entendemos hoy, no
obstante fíjate que en la mayoría de templos, hay
bóvedas con pinturas que representan infinidad de
estrellas, o sea la noche, y aunque la razón da a
entender que hay una relación pirámidesorión, no
existe una pintura que lo represente.

Dies més tard, vàrem anar cap a AbuSimbel,
uns dels temples rescatats de les aigües del llac
Nasser quan s'hi van fer las obres de l'embassament.
En aquest lloc el cel és espectacular, ideal per fer les
delícies de qualsevol aficionat a l'astronomia, ja que al
trobarse situat per sota del tròpic de Càncer, Orió es
posiciona molt cap al zenit.

Quantes vegades em vaig penedir de no
disposar d'un trespeus per poder fer alguna fotografia
nocturna, i tot i que ho vaig provar a mà, fou
impossible. Posteriorment, de tornada a casa, he
pogut constatar que aquesta relació piràmidesOrió,
és del domini públic, dintre del món arqueoas
tronòmic. La xarxa en va plena. Pàgines i vídeos,
explicant i donant a entendre l'estreta relació
d'aquestes pedres i el cel que l'envolta. Així doncs
«Tururut Sant Roc». Jo que em pensava que havia
descobert algun dels múltiples secrets d'aquesta
mil·lenària civilització.

Peró la veritat és que, el sol fet de recordar
l'haver estat allà i veure les piràmides amb les
estrelles d'Orió al damunt, m'omple de goig i com diu
el finés Mika Waltari en el seu llibre Sinuhé l'egipci:
«Que el que ha begut aigua del Nil, aspiri a tornar a
veure el Nil, ja que cap altre aigua apagarà la seva
sed», de la mateixa manera jo us puc ben assegurar
que si tingués «prous virolles», tornaria a Egipte a
passar una temporadeta, aixó sí, acompanyat d'un
bon telescopi, una bona muntura i la màquina
fotogràfica ... però malauradament ara per ara Egipte,
passa un mal moment polític.

MARIO CRUZ
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De tant mirar el cel
Hi havia una vegada...

... una noia especial en un moment especial de
la seva vida. Estava passant de nena a dona; del joc a
l'acció. Però el que realment la treia de polleguera era
un persistent rebuig per part de la societat en general
a la seva persona. Phobos i Deimos sacsejaven el seu
esperit.

Els millors metges de la ciutat li havien diagnosticat
depressió profunda. Fàrmacs i llargues sessions podien
apaivagar la falta d'acceptació de la realitat. No gaire
convençuda de les recomanacions, va preferir fer un
llarg camí per consultar el tema a una vella coneguda.
Tota tremolosa li va explicar la seva angoixa, confusió i
desfici prop de la demència. Anna, un ser estrany de
cos envellit i mirada llunyana, ni se la mirava; seguia
impassible teclejant el seu iPad. Mentre, ella explicava,
plorava, cridava... fins i tot suplicava:

—Ningú em vol! Diguem que em passa. Perquè
no trobo el meu lloc al món?

Poc a poc i sense adonarse, la noia va anar arribant a
les seves pròpies conclusions, sense escoltar cap
resposta per part de la velleta. En callarse, es va fer
un gran silenci i va ser aleshores quan Anna, aixecant
els ulls i com si en mofés d'ella, li va dir:

—Canvia d'imatge. T'acceptarien si fossis igual
que els demés?

—No, no crec pas —contestà després de
digerir l'inesperat consell—. Però tampoc podria.
No existeix tint ni esmalt que hagi pogut amagar
el que un gen mutant ha provocat. Es per
desesperarse, ni tu dediques l'atenció que
esperava al meu angoixant prec. És ben bé que
estic sola, no interesso a ningú.
—Tu potser que no interessis a ningú, però i a
tu? Què t'interessa, nineta? Què és el que pot
aixecar el teu esperit?

Davant d'aquesta contundent pregunta es va fer un
silenci ple de ressons que omplí tot l'habitacle. Tenia
por de la seva pròpia resposta; el seu somni era
impossible, inviable. Hi havien obstacles insalvables.
Tremolosa, li contestà:

—Em moro per veure les estrelles de la nit,
avia. M'agradaria conèixer tots els secrets de
l'Univers, saberne l'origen, nom i destí de cada
astre, poder arribar a distingir la naturalesa i
evolució del cosmos... Però, així mai

m'acceptaran a la universitat, mai! Voldria ser
astrònoma, però...

Anna, sense dir ni un mot, li va ensenyar un enllaç a
la pantalla del iPad: www.carolineherschel.life

—Uf, ara comprenc que l'anomenin bruixa. Mai
contesta les preguntes —va pensar—. Però la vella
fetillera continuà explicantli:

—Caroline Lucrècia va començar com tu,
mirant el cel. Ajudava al seu germà netejant les
lents dels aleshores novedosos i rutinaris
telescopis que ell mateix creava. L'assistia
anotant les observacions que ell anava fent.
Caroline es va interessar cada vegada més fins
a passarse nits senceres observant l'Univers
quan el seu germà era de viatge. Crec que era
allà per el 1783 quan ella va descobrir una
galàxia, després cometes i nebuloses que mai
havien sigut catalogades. També va reescriure,
millorantho, un catàleg d'astres que havia
esdevingut antiquat i feixuc, alhora que
col·laborava amb els càlculs matemàtics dels
descobriments del seu germà William. Entre
altres, Caroline va rebre una medalla d'or de la
«Royal Astronomical Society» quan ja era gran.
Va ser la primera dona que va rebre un sou pel
seu treball professional en el camp de la ciència,
baix és clar, però el reconeixement és
important.
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La jove no podia creure que Anna li parlés d'una
astrònoma del passat en moments tant caòtics per
ella! Ja pensava en anarse'n quan Anna afegí:

—Una dona en forma de monstre, un monstre
en forma de dona.

Així comença el poema «Planetarium» que li van
dedicar a la Herschel. Feia només metro i mig
d'alçada; no havia crescut més per una malaltia de la
infància. Pots imaginarte que representava per una
dona jove aleshores no tenir un mínim d'encant? Els
seus pares ho van tenir clar i apart de donarli una
educació bàsica de llegir i escriure, la van condemnar
a la llar. Sabien que no la casarien mai i per tant la
seva missió seria la de cuidar dels seus germans i
progenitors. Quan William va anarse'n a Bath,
Anglaterra , va demanar als pares de marxar amb ell
per cuidarlo i així abandonà la seva natal Hannover
començant una nova vida. A Bath cantava en un cor
mentre el seu germà li ensenyava matemàtiques i
música alhora que ella se n'ocupava de les feines
casolanes. Amb el seu treball sense desmai i una
ferma enteresa, li va saber donar la volta a la seva
desgràcia convertintla en benaventurança, sense fer
ni cas del que s'esperava d'ella. Segura de sí mateixa,
va anar fent el que volia...

Amb un rampell, la noia li va arrancar la
tauleta per continuar llegint:

[...] Va descobrir la galàxia nana M110 en la
òrbita de Andròmeda, i la NGC253, o galàxia de

la moneda de plata, a la constel·lació Sculptor.
Va notificar vuit cometes dels que sis porten el
seu nom: 35P HerschelRigollet; C/1786 P1,
C/1790 A1, C/1790 H1 i C/1791 X1 Herschel;
C/1793 S2 Messier; 2P/E Encke i C/1797 P1
BouvardHerschel. Seguint instruccions del seu
germà va recopilar el catàleg de astres de John
Flamsteed per ferlo més manejable. La feina
va ser un èxit ja que va rectificar errades i
afegir 560 estrelles ja conegudes que hi
mancaven. La Royal Astronomical Society la va
publicar en 1786. Si ve podem apreciar el seu
talent amb aquestes troballes i estudis, podríem
dir que el més important que va realitzar
Carolina és el fet de treballar junt amb William i
inspirarli el seguiment i catalogació de dos
cúmuls i 2500 nebuloses. Alguns historiadors
afirmen que, sense restar mèrits a William
Herschel, gran astrònom, sense la col·laboració
de la seva germana no hauria fet tantes
troballes.

Exaltada, es va sorprendre ella mateixa dient en veu
alta: «He de llegir la història d'aquesta dona, he de
conèixer la seva tasca!» Ràpidament va recollirse la
llarga i sedosa melena d'un profund color blau amb
reflexes platejats mentre movia sinuosament els seus
llargs, extremadament llargs dits. Les seves ungles
blanques com els núvols ressaltaven com afilats
ganivets. Corrent cap a la porta va acomiadarse de la
vella bruixa amb un dolç somriure tot saludantla amb
la seva blavosa palma.

L'última vegada que ens hem trobat a la Carol, la jove
que suposadament patia una «depressió profunda»,
va ser a la Facultat de Físiques de Barcelona. Anava
contenta i somrient envoltada per una noia d'aspecte
gòtic de pèl morat tenyit i ungles negres i d'un
esbojarrat noi pèlroig del que diuen que el dia que la
va conèixer li va etzibar: «Això et passa de tant mirar
el cel».

I aquí un gat i aquí un gos i el conte ja està fos.

ÀLEX NAVARRO
Conte presentat en castellà al Concurs Literari del XX
Congreso Estatal de Astronomia. Gandia, desembre 2012.
Premiat en tercer lloc. El conte traduït que es presenta ha
sigut lleugerament ampliat envers l'original, ja que així ho
permetia l'absència de limitació d'espai per la publicació.
Setembre 2013
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L'aigua, motor de desenvolupament a Banyoles
El 2013 ha estat declarat per l'ONU com l'Any Internacional de la cooperació a l'esfera de l'aigua. L'aigua ha
estat un element cabdal a la història de Banyoles i no només per l'estany, principal atractiu turístic de la ciutat i
alhora espai de gaudi diari per als seus habitants. Els recs, a través dels quals s'evacuen les aigües de l'estany
cap a la riera Canaleta i el riu Terri, han proporcionat durant segles la força per moure les màquines de les
indústries de Banyoles. L'objecte d'aquest article és una aproximació a l'estudi de la potència hidràulica dels
saltants existents als recs de Banyoles entre els anys 1700 i 1925, període en el que l'aprofitament de la força
de l'aigua dels recs va assolir el punt culminant.

Un problema convertit en un recurs
Quan els monjos benedictins van fundar el monestir de Sant Esteve al segle IX, van canalitzar les aigües de
sortida de l'estany, convertint els aiguamolls existents en terres habitables i donant lloc al naixement de la ciutat
de Banyoles.
Des de l'època medieval ja es van aprofitar els
salts d'aigua que es formaven segons el relleu del
terreny per a instal·lar molins que movien les
màquines de diferents indústries. El 1017 ja hi ha
referències dels primers molins. Durant el segle
XIII es van instal·lar molts molins per a farineres,
fàbriques de pells adobades i de teixits (1).
Els cinc canals de sortida de l'aigua ja eren citats
en escrits del segle XIII i XV (2) i corresponen,
amb els noms actuals, als recs:
 de Ca n'Hort
 d'en Teixidor
 de la Figuera d'en Xo
 Major
 de Guèmol

Les aigües dels quatre primers van ser utilitzades
per regar i altres usos com, per exemple, moure
màquines de diferents indústries que s'anaven
establint. Les aigües del cinquè no van tenir usos
industrials i, per això, no es farà més referència a
aquest rec.

Els recs a través de la ciutat
Els quatre primers recs citats anaven passant per diferents saltants i l'energia que proporcionava cada desnivell
s'utilitzava com a força motriu. A mesura que la ciutat anava creixent, els recs passaven entremig de les cases o
a dins o per sota de les edificacions. Amb els anys els recs van tenir nombroses ramificacions i connexions.
Encara es poden veure actualment, o almenys escoltar la remor de l'aigua, per molts carrers i racons de la
ciutat.
Els dos primers recs, Ca n'Hort i d'enTeixidor, s'uneixen per formar la Riera de Sant Miquel. El rec de la Figuera
d'en Xo te una derivació i posteriorment s'uneix al rec Major.

Imatge 1. Rec de Ca n'Hort al costat de l'estany. Foto de l'autor.
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La imatge 2 mostra el recorregut de les parts principals dels quatre recs amb algunes de les seves ramificacions
i connexions. Les línies blaves contínues indiquen el començament de cada rec, a la sortida de l'estany. Les línies
blaves discontínues indiquen el curs de cada rec entre els edificis. Un mapa de Banyoles de 1905, quan
funcionaven els molins als que es farà referència a continuació es pot consultar a l'enllaç de la referència (3) de
la bibliografia.

Activitat industrial entre 1700 i 1925
Durant els segles XVIII i XIX es va produir un augment de població a Banyoles (4), conseqüència del
desenvolupament de la vila, que en dos segles va multiplicar per 5 la població.

Any 1717 1787 1802 1834 1860 1900
Habitants 1050 3708 3400 3300 5150 5100

Taula 1. Evolució de la població a Banyoles, segles XVIII i XIX (4)

Es van instal·lar nombroses indústries que utilitzaven l'energia de l'aigua que baixava pels recs per moure les
màquines. Papereres, tèxtils, farineres, curtits, serreries, farga, ... produïen paper d'estrassa per sacs i
embalatges, teixits de cànem i llí i també cotó des de finals del 1700, farina per pa i alimentació en general,
pells, mobles i peces de fusta, utillatges i peces de ferro i aram,...

El nombre de molins que aprofitaven l'energia de l'aigua dels recs per a moure les màquines de les diferents
indústries va anar augmentant en aquest període. Algunes dades d'aquest augment es poden veure a la taula 2.

Imatge 2. Traçat aproximat del pas dels quatre recs per la ciutat de Banyoles. Imatge de l'autor, a partir d'un mapa Google.
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Any 1779 1907 1925
Molins existents 17 29 32
Indústries 1 paperera 7 papereres 4 papereres

7 tèxtils 3 tèxtils 3 tèxtils
8 farineres 5 farineres 6 farineres
1 farga 1 farga 1 farga

3 xocolata i oli 3 xocolata i oli
1 ciment 1 ciment
6 curtits 6 curtits
1 serreria 2 serreria
1 electricitat 2 electricitat
1 escorça 1 escorça

1 espardenyes
2 fusteria

La indústria tèxtil, que era la que més gent emprava, va tenir la seva etapa més important a mitjans del 1800.
Segons Dolors Terradas, el 1856 hi havien 127 telers, 98 dels quals eren de cotó i d'aquests 40 eren mecànics,
moguts per la força de l'aigua dels recs. (4)
A finals del segle XIX comença el declivi de l'activitat industrial, sobretot del sector tèxtil. Algunes fàbriques es
traslladen a llocs on haguessin corrents d'aigua més forts per moure les màquines o al litoral per la facilitat
d'utilitzar carbó importat ja que, amb la revolució industrial, les noves màquines de vapor s'imposaven. Com
exemple es pot citar l'empresa Ribó i Cia, provinent de Barcelona, que el 1870 te a Banyoles 50 telers mecànics
de llana. El 1895 es passa a la producció de cotó, instal·lant una màquina de vapor de 75 CV que el 1898 movia
124 telers mecànics, però que tancà definitivament l'any següent, el 1899. (1) (4).
Encara que es pogués pensar que la manca d'aigua, o la manca de potència dels recs, va aturar el procés

Imatge 3. Riera Sant Miquel arribant a la farinera. Imatge 4. Actual edifici de la Farga. Fotos de l'autor.

Taula 2. Molins hidràulics i indústries a Banyoles, de 1779 a 1925. (4) (5)
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industrialitzador a Banyoles, Dolors Terradas opina que, segurament, aquest no va ser el factor decisiu, ja que el
cabal dels recs és pràcticament constant al cap de tot l'any i, tot i haver un límit de potència, aquest era per
sobre de les necessitats de la majoria de les fàbriques instal·lades en els anys 1800 (4).

Els molins dels recs
Segons Joan Vidal (5), els molins existents als recs de Banyoles el 1925, amb indicació del cabal mitjà anual i el
desnivell, eren els que es mostren a la Taula 3. Aquests molins movien les màquines de les indústries indicades
a la Taula 2. El càlcul de la potència hidràulica de cada saltant ha estat realitzat per l'autor com a diferència
d'energia potencial per segon.

Propietari Indústria Rec Cabal(l/s) Salt(m) Pot. teòr. kW
Pere Riera Paper Ca n'Hort 99 2,14 2,08
Casa Torrent Xocolata i oli Teixidor 88 2,29 1,98
Menció Barceló Paper, xoc. i oli R. Sant Miquel 187 3,73 6,84
Sindicat Agrícola Farina “ “ 6,56 12,03
Vda. de V. Laqué Ciment “ “ 5,16 9,47
Albinyana i Giral Gènere de punt “ “ 1,46 2,68
Josep Puigdevall Farina “ “ 4,82 8,84
Alfons de Pineda Teixits “ “ 6,94 12,73
J. i L. Coromina Electricitat “ “ 4,00 7,34
Isidro Pigem Espardenyes Figuera d'en Xo 157 4,71 7,25
Josep Teixidó Teixits “ “ 1,31 2,02
Vda. De Ramón Hostench Curtits “  1a deriv. 52 3,88 1,98
Amadeo Esparch Curtits “ “ 1,95 0,99
Lluis de Ametller Curtits “ “ 4,31 2,20
Joaquím Coromina Serra mecànica “ “ 3,26 1,66
Casa Missió Bomba “  2a deriv. 52 1,81 0,92
Antònia Pujol Curtits “ “ 4,20 2,14
Jacinto Teixidor Culleres de fusta “ “ 1,13 0,58
Joaquím Coromina No s'aprofita “ “ 5,10 2,60
Gaspar Colomer Molí d'oli Major 198 0,31 0,60
Alfons de Pineda Farina i serra mec. “ “ 2,81 5,46
Busquet i Salavia Farina “ “ 4,00 7,77
Laqué i Gratacós Gàbies i farina “ “ 3,27 6,35
Joan Pujol Curtits “ “ 3,19 6,20
Vda. de Jacinto Masgrau Molí d'escorça “ “ 2,84 5,52
Fills de Narcís Franch Curtits “ “ 3,56 6,91
J. i L. Coromina Farinera i elect. Major+Figuera 351 5,71 19,83
Josep Escatllar Paper “ “ 3,54 12,19
Josep Escatllar Paper i farga “ “ 5,82 20,04

Sumant tots els desnivells referits a cada rec, es pot calcular la potència hidràulica aprofitada. Tenint en compte
el desnivell màxim o diferència de cota des de l'estany fins al final de cada rec (5), es pot calcular la potència
màxima que es podria obtenir al llarg de cadascun dels recs. La relació entre la potència aprofitada i la potència
màxima ens dona l'aprofitament en %, amb les dades de 1925.

Taula 3. Molins existents als recs de Banyoles el 1925. Dades de (5). Càlcul de potència de l'autor.
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Rec Cabal Suma de Potència Desnivell Potència Aprofitament
(l/s) desnivells teòrica (kW) màxim teòrica (kW) energètic

dels saltants aprofitada al rec màxima de cada rec (%)
Ca n'Hort 99 2,14 2,08 3,65 3,54 58,63
Teixidor 88 2,29 1,98 3,65 3,15 62,74
R. Sant Miquel 187 32,67 59,93 36,05 66,13 90,62
Figuera d'en Xo 157 6,02 9,27 8,38 12,91 71,84
“ 1a derivació 52 13,40 6,84 14,87 7,59 90,11
“ 2a derivació 52 12,24 6,24 14,87 7,59 82,31

Major 198 19,98 38,81 23,33 45,32 85,64
Major+Figuera 351 15,07 51,89 15,25 52,51 98,82
Potència total(kW) 177,04 198,73

A partir de les potències teòriques totals es troba que, amb dades de 1925, l'aprofitament energètic global dels
recs en conjunt hauria estat del 89 %.

Ja que en aquesta època tots els saltants menys un eren utilitzats per alguna indústria, l'aprofitament calculat
representa pràcticament el màxim rendiment obtingut dels recs de sortida de l'estany per a força motriu, durant
el període d'industrialització de Banyoles, entre 1700 i 1925. Si bé és cert que, a partir de 1900, l'activitat
industrial havia començat ja a decaure, la força motriu de l'aigua dels recs i els molins per a utilitzarla es van
mantenir almenys fins a 1925.

Desenvolupament abans de la revolució industrial
Als apartats anteriors s'ha mostrat com, des dels temps anteriors a la revolució industrial, es va viure a Banyoles
una etapa de desenvolupament basat en la força motriu de l'aigua dels recs, que va donar lloc a nombroses
indústries i que va fer multiplicar per 5 la població de Banyoles entre els anys 1700 i 1900. L'aprofitament
d'aquesta força motriu, estimat en el 89 %, indica l'alt grau d'utilització de l'energia de l'aigua que sortia de
l'estany en aquest període.

Bibliografia
(1) Joan Anton Abellan. El Mirador. La revista del Pla de l'Estany núm. 4047, generagost 2009,
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(4) Dolors Terradas. Aproximació a un exemple d'industrialització no reeixit: Banyoles 17001900. Quaderns del
Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles. 1985.
(5) Joan Vidal. L'estany de Banyoles. Ed. Tipogràfica la Econòmica. 1925.
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recs de Banyoles. IFP Banyoles 1988. Premi CIRIT 19871988.

JOSEP LLUÍS DIEZ

Taula 4. Aprofitament energètic de cada rec, sobre dades de la taula 3. Càlculs de l'autor.
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Dibuix astronòmic
El primer que vaig fer quan va arribar el

telescopi, va ser intentar localitzar el màxim d’objectes
"messier" possibles. Moltes vegades no buscava
informació de l’objecte que mirava... No tenia ordre ni
sentit en les meves observacions, i en una mateixa nit
podia veure 10 objectes en 3 hores.

Un company de feina em va preguntar que es
veia pel telescopi. Aleshores li vaig dibuixar “M13”, i
em va dir que allò era una taca... Em vaig mirar el
dibuix,... i li vaig donar la raó. Allò era una taca.

Havia observat “M13”, el gran cúmul
d’hèrcules!, més de 25 vegades. Un dels cúmuls
globulars més espectaculars del firmament. No vaig
dibuixar ni un simple detall en el dibuix, ni diferents
intensitats, ni formes... Havia dibuixat una taca. Havia
de fer un canvi, estava perdent coneixements. El meu
únic objectiu era veure molta quantitat, i no qualitat...

El primer pas va ser desferme del telescopi
robotitzat, i aconseguirne un de manual. Utilitzant

cartes estel·lars, i els propis coneixements sobre
constel·lacions i estrelles, el meu repte era dibuixar
els objectes “messier” que tantes vegades havia vist.

Evidentment, el primer que vaig dibuixar va
ser “M13”. Aquí va néixer la meva afició per el dibuix
astronòmic!. Mai he tingut gaire habilitat per dibuixar, i
menys amb tants detalls i formes com pot ser un
objecte estel·lar.

El dibuix astronòmic t’obliga a fixart’hi, i ja no
veus, sinó que mires. Veus detalls que mai havies vist,
veus intensitats i formes noves, i sobretot, gaudeixes
de l'astronomia. És una forma molt senzilla de fer:
paper i llapis, una cadira i una mica de llum vermella,
observar i dibuixar el que veus per l’ocular.

Si tenim continuïtat en les observacions i els
dibuixos, tindrem un catàleg gràfic amb la nostre visió
i impressió de cada objecte. Al llarg del temps,
aquests dibuixos es convertiran en testimoni de les
nostres observacions i un valuós record…

MARC MUÑOZ

Foto del cúmul obert M13

Dibuix del cúmul obert M13 fet per l'autor

Dibuixos de la galàxia espiral M108 i de la nebulosa
M97 (dreta) fets per l'autor.

Dibuix de la nebulosa de la Lira M57 fet per l'autor.
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Optimitzar les observacions astronòmiques amb telescopi
Donat que, per norma general els cels de tardor/hivern són més transparents i atmosfèricament més estables
que els de la resta de l’any, he escollit la nit de Lluna nova del 25 de novembre de 2011 per dur a terme
l’observació. Hora d’inici i finalització: de les 19:00h fins les 02:00h (horari local).
L’observació astronòmica tindrà lloc molt a prop del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels de Girona , amb
coordenades: 41°59'3.93"N i 2°54'38.13"E . Les raons per les quals he escollit aquest emplaçament han estat
diverses:

 Aquesta ubicació està situada en una zona suficientment allunyada dels nuclis urbans com perquè la
contaminació lumínica d’aquests no afecti de forma considerable la qualitat de les imatges. Per corroborarho he
realitzat observacions visuals prèvies durant alguns dies, amb la finalitat de determinar la magnitud límit
(aparent) de les estrelles en aquesta zona. Els mitjans utilitzats per aquest tipus d’observació han estat les
cartes celestes de The Triatlas de José Ramón Torres i Casey Skelton, obtenint com a resultat una magnitud límit
visual d’entre 4 i 4,5, raonablement bona tenint en compte la situació del lloc.

 Un paràmetre important a l’hora d’escollir un emplaçament per dur a terme l’observació és la baixa humitat del
lloc. La humitat excessiva perjudica greument la qualitat de les imatges, proporcionantnos un “seeing” molt
dolent, i també pot ser la causant de problemes en els aparells elèctrics utilitzats durant la sessió.

 El camp de visió que ofereix aquest emplaçament és perfecte per l’observació astronòmica. L’horitzó
aprofitable comença a una alçada d’uns 1520º, la qual cosa fa que augmentin i molt la quantitat d’objectes
observables durant la nit.

 Un altre factor que millora la qualitat del cel d’aquesta zona és l’alçada a la que es troba respecte el nivell del
mar. Situat al pic d’una muntanya a una alçada de 480m, ens traiem de sobre una bona part de les capes més
baixes de la troposfera, obtenint així unes imatges més nítides i contrastades.
El telescopi que utilitzaré és un model reflector tipus Shmidt Cassegrain, col·locat sobre una muntura equatorial
alemanya Cgem. Aquest equip està completament automatitzat i computeritzat, cosa que ajudarà a trobar els
objectes amb molta més facilitat i rapidesa per tal d’optimitzar el temps d’observació. Només caldrà posar en
estació el telescopi per referenciarlo amb el cel d’aquella nit i ja podrem començar a observar el firmament!

Fitxa tècnica del material previst per l’observació

 Telescopi reflector tipus Shmidt Cassegrain de la marca Celestron, model 9.25 HD tipus Cgem.
Diàmetre: 235mm
Distància focal sense reductor: 2350mm
Distancia focal amb reductor f:6,3 1480,5mm
Relació focal sense reductor: f/10

 Oculars que utilitzaré durant la observació (marca TeleVue):

Tipus Nagler:
Distància focal: 31mm
Camp aparent: 82º
Relleu ocular: 19mm
Diàmetre barrilet: 2”
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Tipus Ethos:
Distància focal: 13mm
Camp aparent: 100º
Relleu ocular: 15mm
Diàmetre barrilet: 2” i 1 ¼”

 Filtre de banda estreta NPB de DGM Optics

Selecció d’objectes per observar (Època J2000.0)

Per aquesta finalitat utilitzaré el programa Stellarium, un software gratuït que es pot trobar en diferents idiomes,
entre ells el català. Un cop haguem configurat els paràmetres en el programa, (latitud, longitud, hora, lloc
d’observació, etc) comprovarem quins objectes són visibles aquella nit i ens farem una idea aproximada de la
seva posició en el firmament. Per obtenir una informació més precisa, utilitzarem l’eina Object Visibility de l’ ING
, amb la finalitat de determinar amb exactitud les millors condicions d’observació per a cada objecte. Les
coordenades equatorials, mida angular i magnitud aparent, han estat extretes de la base de dades SIMBAD.

Els objectes seleccionats per ordre d’observació són els següents:

Objecte: M31NGC224
Constel·lació: Andròmeda Dades d’observació
Tipus: Galàxia espiral Ocular: Nagler de 31mm
AR/Dec: 00 42 44.3 +41 16 07 Augment: 47,76x
Magnitud aparent: 3,50 Pupila de sortida: 4,92mm
Mida aparent: 178' x 63' Camp real: 1,71º
Distància:2,56 milions de al. Filtre: cap
Per la observació d’aquest objecte és necessari instal·lar un
reductor de focal a f/6.3 que atorga al tub una focal de
1480,5mm. Temps estimat d’observació: 15min.

Objecte: NGC752
Constel·lació: Andròmeda Dades d’observació
Tipus: Cúmul obert Ocular: Nagler de 31mm
AR/Dec: 01 57 41 +37 47.1 Augment: 75,81x
Magnitud aparent: 5,7 Pupila de sortida: 3,10mm
Mida aparent: 60' Camp real: 1,08º
Distància: 1.300 al. Filtre: cap
Temps estimat d’ observació: 10min.
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Objecte: NGC891

Constel·lació: Andròmeda Dades d’observació
Tipus: Galàxia espiral Ocular: Ethos de 13mm
AR/Dec: 02 22 32 +42 20 53 Augment: 180,7x
Magnitud aparent: 9,93 Pupila de sortida: 1,30mm
Mida aparent: 13',5x2',5 Camp real: 0,55º
Distància: 32 milions de al. Filtre: cap

Per tal d’optimitzar la observació d’aquest objecte és
recomanable utilitzar la tècnica de visió lateral degut a la
seva baixa magnitud aparent. Temps estimat d’ observació:
10min.

Objecte: M1NGC1952

Constel·lació: Tauro Dades d’observació
Tipus: Remanent de Supernova Ocular: Ethos de 13mm
AR/Dec: 05 34 31.9 +22 00 52 Augment: 180,7x
Magnitud aparent: 8,4 Pupila de sortida: 1,30mm
Mida aparent: 6' x 4' Camp real: 0,55º
Distancia: 6.300 al. Filtro: tipus NPB

Per tal d’obtenir major contrast en la observació d’aquest
objecte, és recomanable la col·locació d’un filtre de banda
estreta a l’ocular. Temps estimat d’ observació: 10min.

Objecte: M42NGC1976

Constel·lació: Orió Dades d’observació
Tipus: Nebulosa difusa Ocular: Nagler de 31mm
AR/Dec: 05 35 17.3 05 23 28 Augment: 75,81x
Magnitud aparent: 4,0 Pupila de sortida:3,10mm
Mida aparent: 85' x 60' Campo real: 1,08º
Distancia: 1.270 al. Filtro: tipus NPB

Per tal d’obtenir major contrast en la observació d’aquest
objecte, és recomanable la col·locació d’un filtre de banda
estreta a l’ocular. Temps estimat d’ observació: 15min.

Per calcular l’augment i en conseqüència, la pupila de sortida ideal per cadascun dels objectes que observaré, he
utilitzat un petit programa que podeu trobar a la pàgina de José Ramón Torres, dins de l’apartat Deep Sky Tools.
Un cop incorporades les característiques tècniques de l’equip, aquesta eina permet establir una relació entre la
magnitud visual de l’objecte i el seu contrast respecte el fons de cel, ajudantnos a treure major rendiment a les
nostres observacions.
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Interpretació de les taules de l’eina Object Visibility
Un cop introduïts els paràmetres necessaris en el formulari web d’Object Visibility, aquest ens genera una sèrie
de taules d’informació molt valuosa a tenir en compte per preparar la sessió d’observació.
Les taules són les següents:
1. Staralt: representa l’altura de l’objecte en relació a la hora d’observació
2. Startrack: traça la trajectòria de l’objecte en el cel.
3. Starobs: ens indica el canvi d’alçada dels objectes durant l’any
4. Starmult: indica la millor data d’observació dels objectes durant l’any.
Taula 1. Staralt

En primer lloc, aquesta taula ens indica el crepuscle civil1 tant el vespertí (16h 22m), com el matutí (6h 48m) i
també el crepuscle astronòmic vespertí2 (17h 59m) i matutí (5h 11m). Tot en TU (Temps Universal).
_____________________________________________________________________________________
1Quan el centre del Sol està situat geomètricament a 6 graus per sota de l’horitzó, tant abans de la sortida com després de la posta.
2Quan el centre del Sol està situat geomètricament a 18 graus per sota de l’horitzó, tant abans de la sortida com després de la posta.
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A la següent taula es detalla de forma aproximada la informació extreta del diagrama Staralt:
Objecte M31 NGC752 NGC891 M1 M42
Altura respecte l’horitzó
en Culm. Superior 88º 85º 89º 70º 42º
Hora de culminació superior (TU) 20h 20m 21h 30m 21h 50m 1h 10m 1h 15m
Massa d’aire de l’atmosfera
en Culm. superior 1,01 1,015 1,005 1,08 1,50
Interval de distància
(en graus) a la Lluna 129º123º 143º137º 146º140º 166º173º 149º150º

Taula 2. Startrack

Aquesta taula ens indica el recorregut aparent dels objectes en el seu viatge a través del firmament durant
aquella nit. Tant aquesta taula com la Staralt, ens donen informació sobre els horaris dels ortos, culminacions
superiors i ocasos dels objectes seleccionats. També ens indica les hores d’inici i finalització del crepuscle civil i
astronòmic (costat inferior esquerra). La culminació superior de cada objecte ens indica el moment òptim
d’observació d’aquest, ja que, a l’estar en el seu punt més alt durant la nit, el volum d’aire atmosfèric que ha de
travessar la llum és menor.
A la cantonada superior esquerra del gràfic, trobem les coordenades equatorials de la lluna en el seu pas pel
meridià, el % d’il·luminació i la fase en que es troba aquella nit. Aquesta informació és de vital importància per
tal d’evitar la molesta llum que reflexa la lluna i que deteriora la qualitat de les imatges. Startrack ens serveix a
més, per tenir una idea aproximada de la orientació NS, EO en la que sortiran o es pondran els objectes.
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Taula 3. Starobs

En el primer diagrama trobem la mateixa relació que teníem a Staralt, entre l’altura dels objectes respecte a
l’horitzó i el moment òptim d’observació, encara que, en aquest cas no és durant la nit d’observació sinó durant
tot l’any. Això ens serveix per fernos una idea global de l’època de l’any en que els objectes seran visibles o no
des del nostre lloc d’observació, així com dels dies en que aquests culminaran a major altura. La taula amb les
dades exactes respecte a aquesta informació la obtindrem a Starmult.

En el segon diagrama obtenim informació de les hores útils (sense Sol) d’observació per cada dia de l’any. D’això
es dedueix que els mesos de desembre i gener són els que tenen més hores nocturnes (entre 14 i 15), i els
mesos de juny i juliol els que menys ( entre 8,8 i 9,5). També ens indica el dies de lluna plena de cada mes i la
posició d’aquesta respecte dels objectes que observarem.
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Taula 4. Starmunt

Aquesta taula ens indica de forma precisa, els dies òptims per observar els objectes celestes que hem seleccionat. Si
agafem com exemple M31, veurem que el millor dia per observar aquesta galàxia és el 28 de setembre a les 23h
57m (hora de la seva culminació superior a major alçada de l’any). També ens dona l’hora de crepuscle civil
vespertí (16h 2m) i matutí (7h 53m), així com les hores totals en les que és visible durant la nit (12h 9m). Finalment
ens proporciona informació sobre la distància en graus a la que es troba la lluna i el % de lluminositat d’aquesta per
aquella nit.
També fa referència al millor moment d’observació de l’objecte SENSE tenir en compte la lluna ja que, si agafem
com a referència l’objecte M1 (nebulosa del cranc), ens adonem que la lluna per aquella nit té un 94%
d’il∙luminació i es troba a només 24º d’arc de l’objecte en qüestió, la qual cosa fa inviable la seva observació.

Software utilitzat:
http://www.stellarium.org/ca/
http://catserver.ing.iac.es/staralt/
http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html
http://www.uv.es/jrtorres/index.html
http://simbad.ustrasbg.fr/simbad/

SERGI LUQUE
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Del BigBang fins elsexoplanetes. Químicainterestel·lar.
Avui en dia la teoria Cosmològica Estàndard és la que
té més acceptació entre els científics i està sostinguda
per tres fets demostrables:
 el desplaçament cap al vermell de la llum que ens
arriba des de les galàxies, símptoma de que s'estan
allunyant
 el soroll de fons de microones, romanent de
l'explosió original o BigBang
 la composició existent entre hidrogen i heli, del
75/25% aproximadament, que es va poder originar en
els tres primers minuts després de la gran explosió.

Passats aquests segons inicials, i havent sofert una
etapa de ràpida inflació, els elements formats es van
començar a ajuntar com conseqüència de l'actuació de
la força de gravetat, així en primers lloc es van formar
núvols de gas que posteriorment van deixar pas a la
formació d'estrelles.

En l'interior d'aquestes, a través de reaccions nuclears
produïdes a milions de graus de temperatura, és on es
van continuar creant altres elements de la taula
periòdica, d'ordre superior, com bor, beril·li, elements
intermedis per arribar al carboni i després d'aquest a
l'oxigen. Recordem que només es va formar hidrogen
durant els tres primers minuts després del BigBang,
mai més se'n ha tornat a formar.

Segons la massa de l'estrella es pot arribar fins a
produir ferro en el seu nucli, però d'aquí ja no es pot
passar en una reacció nuclear, aquesta passa a ser
endotèrmica en lloc d'exotèrmica. Així doncs com
s'arriba a obtenir els elements que es troben per sobre

d'ell a la taula? Doncs a través del col·lapse de la
pròpia estrella i la seva posterior explosió. És en
aquest instant quan els àtoms obtenen la suficient
energia per a sintetitzar nuclis de major pes atòmic,
de fet qualsevol d'ells seria possible, en aquesta etapa
d'explosió anomenada de supernova,

Els elements així originats s'escampen per tot
l'univers, formant noves estrelles, ara ja de segona
generació, les quals en només 100 milions d'anys
després de formarse, si són molt massives, ja els hi
pot ocórrer aquest procés i, d'aquesta forma,
explotant, enriquir els núvols de gas interespacials
que nodriran la formació d'una nova estrella, ara ja de
tercera generació. Els científics diuen que la nostra
estrella, el Sol, potser ser una estrella de tercera
generació.

Ara ja hem vist
com s'originen
tots els elements
de la taula
periòdica dels
elements que
trobem en el
nostre planeta.
Però si examinem
els núvols de gas
i pols interes
tel·lars podem
trobar no tan sols
elements sinó també certs compostos orgànics.

A http://www.astrochymist.org/astrochymist_ism.html
podem trobar una llista de més de 170 diferents
molècules trobades en espais interestel·lars i
circumestel·lars, des dels elements bàsics CHON,
passant per molècules que van dels dos àtoms fins a
incloure ful·lerens (C60C70) com els descoberts per
Cami1 observant la nebulosa planetària TC1 l'any 2010
utilitzant el telescopi Espacial Spitzer de la NASA. Cal
dir que el primer va ser el radical metilidè (CH)
descobert per Swings i Rosenfeld2 al 1937 fent
observacions espectroscòpiques dels núvols
interestel·lars.

També s'han detectat compostos amb S, Al, Mg, F, P,
Cl, Fe, K, Na i D.

D'aquest núvols de gas i pols es tornen a generar
noves estrelles que al seu voltant poden tenir nous
sistemes planetaris, similars al nostre Sistema Solar,
formats pel mateix gas que l'estrella, per radiació,

Molècula de ful·lerè amb 60 àtoms de
carboni. Sembla una pilota de futbol

Detecció d'un exoplaneta pel mètode fotomètric
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expulsa de les seves rodalies i envia a zones més
llunyanes. Per successives aglomeracions es van
formar protoplanetes que amb el temps esdevindran
planetes i també es formaran asteroides i cometes
més llunyans, però que tots ells tindran les mateixes
marques químiques.

El primer exoplaneta, planeta d'una estrella que no
sigui el Sol, es va descobrir al 1987 per l'astrònom
canadenc Bruce Campbell3 a gammaCefeo però que
no es va confirmar fins al 2002. Entre el 1990 i 1995
es va establir una gran competició entre astrònoms
suïssos i nordamericans per veure de trobar i
confirmar el primer exoplaneta. Així l'equip liderat pels
suïssos Mayor i Queloz van ser els primers en ferho al
1995 al voltant de l'estrella 51 Pegasi, on gràcies a la
tècnica de la velocitat radial van ser capaços de
detectar que hi havia un exoplaneta del tipus “Júpiter
calent” al voltant de l'estrella.

Aquest mètode espectroscòpic es basa en la petita
oscil·lació del centre de masses de la parella estrella
exoplaneta, que fa que el seu centre de gravetat es
mogui de forma que en una posició, quan s'acosta cap
a nosaltres, l'espectre de la seva llum ens arribi més
cap el blau i en l'extrem oposat de la seva oscil·lació,
més vermellós, un simple efecte Doppler que fent
càlculs ens permetrà saber la massa del planeta
trobat. Es va trigar tan de temps en fer aquests

descobriments per la manca tècnica d'instrumentació
capaç de resoldre les petites variacions de les línies
dels espectres analitzats.

Altre mètode de detecció és el fotomètric, on es
mesura la quantitat de llum que ens arriba de l'estrella
i la seva disminució quan el planeta li fa un trànsit pel
davant. Veure foto. Amb aquest mètode es pot
conèixer el període orbital del planeta, la seva massa i
radi, així com la seva velocitat i inclinació de l'òrbita,
entre d'altres.

També es fan servir l'astrometria, detectant les
variacions de posició de l'estrella i el mètode de les
lents gravitacionals, però en menor proporció, doncs
cal una perfecta alineació entre nosaltres, la lent i
l'exoplaneta. Tots ells són mètodes indirectes. En quan
als directes, de fet només existeix un, que és
l'observació visual directa de l'estrella posant un
protector per tapar la llum que emet l'estrella que ho
emmascara tot.

Al 2008 la NASA va confirmar la detecció de la primera
molècula orgànica en un exoplaneta, el HD 189733b,
es tractava del metà i de l'aigua. Aquest es troba a 63
anysllum dins de la constel·lació de Vulpècula.

Actualment existeixen dos telescopis fora de la nostra
atmosfera buscant possibles exoplanetes, el Kepler

Planetes potencialment habitables indicant el seu índex de similitud amb la Terra. Font: Universitat de Puerto RicoArecibo
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Les fotos dels nostres socis

(NASA) i el Corot (ESA), ajudats pel Hubble i per
l'Spitzer, també de la NASA. El millor llistat actualitzat
d'exoplanetes habitables és el “Catalog d'Exoplanetes
Habitables”4 elaborat per la Universitat de Puerto Rico
Arecibo. Sent el seu cens actual de 867, havent prop
de 3.000 més pendents de confirmació. De tota aquest

llistat només dotze exoplanetes s'han confirmat com
potencialment habitables a data de juliol 2013.

CARLES PUNCERNAU

Detecció per mètode directe.
Observació de l'estrella
Fomalhaut, al centre,

emmascarada per veure el seu
sistema planetari i l'anell de pols
que l'envolta Foto NASA/ESA
amb el telescopi Hubble.

1 http://universitam.com/academicos/?p=4766
2 Considerations Regarding Insterstellars Molecules, P. Swings and L. Rosenfeld, ApJ 86:483486 (1937)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interstellar_and_circumstellar_molecules
3 B. Campbell, G.A.H. Walker, S. Yang (1988). «A search for substellar companions to solartype stars.».
Astrophysical Journal 331: pp. 902–921.
4 http://phl.upr.edu/projects/habitableexoplanetscatalog

IC434_H: nebulosa del cap de cavall i
nebulosa de la flama NGC2024 a Orión
amb filtre H alpha, 1800s. exposició,
20 de febrer 2013.

Jordi Nogueroles
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Totes les fotos estan fetes a
Serinyà, i les de cel profund
les he tornat a processar amb
Pixinsight 1.8, per intentar
millorarles.
El telescopi és un Wiliam
Optics triplete APO FLT 110 ,
f/7 amb reductor de focal X
0,8.
La cámera és una Starlight
SXVFH9, sobre d'una
montura Titan de Losmandy.

Dalt: M42_RGBH: afegint al canal H els tres canals RGB amb un temps total d'exposició
de 2 hores, nit del 17 de gener del 2013.
Abaix: NGC6888_H: nebulosa Crescent a Cignus, amb filtre H alpha, 1h 35 m
d'exposició, nit del 9 del Juny del 2013.
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Foto de l'asteroide 2012 DA14 feta a
Àger amb STL11000 a través del
TOA150 sobre la Paramount ME.
1100mm de distància focal. 1.69
arcsegons/pixel de resolució.

Mosaic de la lluna : càmera DMK21 ,
uns vint vídeos de la lluna processats
amb Registax i el programa Fitswork.

Daniel Bosch
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Us adjunto unes quantes fotos de la Lluna que vaig
prendre el 21 de maig passat des del Santuari dels
Àngels de Girona.
Les fotografies estan fetes amb un mòbil Samsung Note
II (a pols), a través d'un telescopi newton de 20 cm de
diàmetre. Vaig fer servir tres oculars diferents que em
donaven 36, 70 i 171 augments.

Sergi Luque
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Tres imatges del Sol fetes al gener (esquerra dalt),
maig (dreta) i agost (esquerra abaix).

El triangle de l'estiu, amb
Deneb, Vega i Altair.

L'Óssa Major al mes de juliol.
Totes les fotos són fetes des
de casa meva a Mata.

Mario Cruz
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El Voorwerp de Hannya (voorwerp en holandès vol dir objecte) és una formació enorme, de la mida de la nostra
galàxia, la Via Làctia. D’una intensa lluminositat verdosa produïda per àtoms d’oxigen ionitzat, en aquesta
imatge del Telescopi Espacial Hubble el misteriós Voorwerp apareix sota la galàxia espiral IC 2497. Les dos
formacions es troben a una distància d’uns 650 milions d’anys llum, a la feble constel·lació de Leo Minor.

El misteriós Voorwerp va ser descobert, el 2007, per la mestra d’escola holandesa Hannya van Arkel mentre
participava en el projecte Galaxy Zoo. Aquest projecte en línia acull a tothom que vulgui contribuir a classificar
les galàxies trobades en el Sloan Digital Sky Survey i, més recentment, en les imatges de cel profund captades
pel Hubble. Va ser foto APOD del 10 de febrer de 2011. Crèdits: NASA, ESA, W. Keel (Univ. Alabama), et al.,
Galaxy Zoo Team.


