
9/8/2011 21H 30MN (19H 30MN UTC)
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

DE RIBES DE FRESER

Dimarts, dia 9/8 al  Camp Municipal de Futbol de Ribes de Freser va tenir lloc la 1a. de les 2 
sessions de VINE A OBSERVAR EL CEL, organitzades per l'Ajuntament de Ribes de Freser i la 
Fundació Televall. 

Sota un cel inicialment serè i desprès enteranyinat a mesura que passava el temps, presidit per la  
Lluna en Quart Creixent i amb una temperatura que va oscil·lar entre els 15ºC i 12ºC, i una pressió 
baromètrica  de  1021 hPa,  el  públic  assistent  va  iniciar  un  recorregut  astronòmic  centrat  en  el 
coneixement del firmament:

1.- Eclíptica:  Camí aparent que descriu el Sol entre les  estrelles de l’esfera celeste en el 
decurs d’un any. Pas del Sol, la Lluna i els Planetes.

2.- Aparició en el cel de les estrelles més brillants (de més magnitud). Vega, Deneb i Altaïr  
apareixen i  els  assistents  en  reconeixen la  figura  del  Triangle  de  l'Estiu.  Detalls  de  les 
estrelles  mencionades  i  les  constel·lacions  a  les  que  pertanyen.  Comentari  sobre  la 
contaminació lumínica tant de pobles i ciutats com de la pròpia Lluna

3.- Nord celeste (Estrella Polar): búsqueda de l'Estrella Polar i moviment de la volta celeste 
en el transcurs de la nit.

3.- Menció de les 12 constel·lacions del Zodíac, que segueixen el camí de l'eclíptica i de les 
normes de la UAI (Unió Astronòmica Internacional) sobre el nombre total de cpnstel·lacions 

http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/E.html#estrella
http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/E.html#esfera_20celeste


acceptades (88).

4.- En aquest punt, s'entrega al assistents una Carta Celeste del mes d'Agost, perquè durant 
aquest mes puguin reconèixer el cel nocturn de Ribes de Freser. Al mateix temps, s'informa 
d'una adreça web on els assistents poden trobar una sèrie de planes web d'interès astronòmic 
i de les actuals eines de Realitat Augmentada.

5.- Explicació del funcionament d'un planisferi. Obtenció del cel de cada hora de cada dia de 
l'any per a la latitud 40º/42º N.

6.- Concepte d'efemèrides: Tabulacions seqüencials, durant un interval de temps regular (ge-
neralment, un any), de les posicions que ocupen sobre l’esfera celeste alguns objectes, com 
ara asteroides,  planetes o les  estrelles principals de les constel·lacions. Són de gran utilitat 
per programar les observacions astronòmiques. (Diccionari d'Astronomia -UB)

Desprès d'aquesta primera part teórico-pràctica, els assistents van gaudir de la visió del Terminador 
de  la  Lluna  a  través  d'una  sèrie  de  4  telescopis  (2  refractors,  1  reflector  newtonià,  1  reflector 
Schmidt-Cassegrain) situats al voltant d'un ordinador cadascun, i preparats amb els programes de 
software lliure següents: 

1.-  L'Atlas Virtual de la Lluna: els aficionats van poder contrastar la visió de la Lluna a 
través de l'ocular del telescopi amb la presentació a l'ordinador de la mateixa situació. Es va 
fer especial atenció a els Monts Jura (muntanyes d'una altura de fins a 6000 m, Sinus Iridum 
(badia de formació crateriforme) i  del  cràter  Landsberg de 40x40 km i  de 3100 metres 
d'alçada.

2.-  Cartes del Cel: Carta celeste online, per a qualsevol observatori.  Es va dissenyar per 
mostrar la carta celeste de la nit del 9/8 a les 21h 30mn i s'en van explicar les principals 
configuracions i funcionaments. (Ecliptica, Triangle de l'Estiu, ...)

Pel que fa als telescopis, s'en van explicar la importància de la captació de la llum i les principals 
diferències de recorregut de la llum captada i la incidència en la nitidesa de la observació.

El  públic  assistent  va  mostrar  el  seu  interès  en  ambdues  parts  de  la  sessió,  a  excepció  d'uns 
matalassos col·locats per a que els més menuts i els no tan menuts poguessin gaudir de  la visió de 
les llàgrimes de Sant Llorenç (Perseïdes) en una postura de fàcil observació, tant a ull nu com amb 
prismàtics.

Fundació Televall i Ajuntament de Ribes de Freser agraeixen al públic assistent la seva voluntat 
participativa, així com la col·laboració de Josep Lluís Negredo i Jordi Romero per la aportació de 
telescopis i la participació en la observació celeste i maneig d'ordinadors.

Moltes gràcies, doncs a tots i fins el dia 23/8 a les 21h 30mn.

http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/E.html#estrella
http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/P.html#planeta
http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/A.html#asteroide
http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/E.html#esfera_20celeste


Preparació dels telescopis. Foto: Jordi Romero.


