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Editorial

Aquesta temporada 20192020 ha

estat única, mai havíem viscut una

situació similar i, esperem, no la

tornarem a repetir mai més de la

nostra vida. Em refereixo a la

pandèmia ocasionada pel virus

conegut com Covid19.

Per sort, pels socis de la nostra

entitat no ha tingut gaires

conseqüències, sabem d’alguna

persona que ha tingut que guardar

quarantena, però no ens han

arribat notícies de que la cosa hagi

passat d’aquí.

Per contra respecte de les nostres

activitats, les ha ben escapçat pel

mig. Tot anava bé fins que a mig

març es va decretar l’estat

d’emergència. El Museu Darder va

tancar les seves portes i tot es va

queda penjat, no vam poder fer

cap més activitat. Era el més

adient. La primera que va patir el

tall va ser la Tarde de Ciència del

mateix març, dedicada a en Comas

i Solà. Com aquesta, altres tres.

Esperem poderles reprogramar

per la propera temporada.

Per sort, un altre dels nostres

compromisos amb l’Ajuntament de

Banyoles, la divulgació de

l’astronomia a les escoles de la vila

es va poder realitzar gairebé per

complet. Només ens va quedar

pendent l’Escola del Pla de

l’Ametller, que ja va quedar dins

del període de confinament. Altres

dues sortides, no incloses en

aquest grup, també es van quedar

penjades.

Tampoc vam poder repetir el Taller

de Slime que tan d’èxit havia

tingut l’any anterior. Ens haurem

d’esperar a la propera primavera.

El programa de ràdio de «Sopa

d’estrelles» també es va

suspendre. Ras i curt, es van

suspendre totes les activitats

previstes, el taller d’astronomia, la

sortida amb la Biblioteca, les sego

nes xerrades al Casal Cívic.

Com que les reunions no estaven

permeses, fins i tot la junta es va

tenir que adaptar a les

circumstàncies i vam realitzar dues

juntes de forma telemàtica. Una

forma diferent de treballar.

Tan diferent que la Junta va decidir

que aquest any, vista la falta

d’activitat, no passaríem als socis

la quota corresponent a aquesta

temporada.

Dintre de totes aquestes novetats,

el programa de Sopa d’estrelles

també s’ha renovat. A petició

pròpia en Xavier de Palau i en Joan

Anton Abellan van demanar de

plegar per poderse dedicar a

altres activitats personals. No

podem més que agrairelshi la

bona feina feta als llarg de les 17

temporades que han participat del

programa. Això ens ha obligat a

renovar els membres de l’equip

amb l’Anna Larroy, en Miquel

Molina i en Toni Raïch. Continuen

en Josep Angelats als controls,

l’Enric Figueras i en Josep Lluís

Diez de forma alterna, o l’un o

l’altre, i en Carles Puncernau, qui

serà l’únic membre de l’equip

inicial del 2003.

Estem preparant les activitats de la

temporada vinent, començant per

les Tardes de Ciència, que són les

que necessiten més previsió. Però

encara no veiem clar que la tardor

o l’hivern siguin tranquils i no

tinguem que suspendre res. El

temps ens ho aclarirà.

LA JUNTA
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Resum de la temporada 201920

Professorat assistent al Taller d'Astronomia al CRP

Així com al Butlletí de l’any

passat vam iniciarlo amb

el comentari de que

s’havien mantingut el

nombre d’activitats normal

per la temporada, aquest

any, no podem dir el

mateix. La pandèmia del

coronavirus ens va

escapçar totes les

activitats a mig mes de

març. Tot es suspendre

per a evitar contagis.

I això que vàrem

començar ja al mes de

setembre amb la primera

Tarde de Ciència (TdC),

cosa que mai havíem fet. Es va donar la coincidència

de que un banyolí que havíem contactat per a fer una

xerrada, que viu i treballa al Japó, estava de vacances

aquí la primera setmana del mes, i ens vam

aconseguir posar d’acord per a fer la xerrada sobre

Els escarabats de cuina, un exemple d'intel·ligència

col·lectiva que ens la va fer n’Isaac Planas Sitjà.

Ja entrant en mode habitual a l‘octubre, en Jordi

Isern, ens va venir a parlar a una TdC de l’Origen dels

elements químics i la mort de les estrelles. Tot just la

setmana anterior s’havia fet, per primer cop, un Taller

d’astronomia al Casal Cívic, anteriorment, Casal

d’Avis. Van ser tres xerrades a les que van assistir, de

forma majoritària, gent amb curiositat sobre el tema,

encara que amb coneixements molt bàsics. Però

d’això es tracta, de divulgar la ciència.

Igualment, a finals de mes es va iniciar un altre taller,

per quatre dijous consecutius, al Centre de Recursos

Pedagògics, dirigit a professorat de la comarca i, fins i

tot, de fora d’ella. Una bona oportunitat de formar al

mestres i professors.

També aquest mes, es va celebrar la Nit Internacional

d’Observació de la Lluna, que es va fer als Jardins de

la Muralla, la VI trobada. En Carles Puncernau ens va

parlar de les mides dels planetes i les estrelles i tres

companys es van aportar els seus telescopis, dos amb

visió directa, i l’altre per a projectar la imatge rebuda

en la pantalla gran a travès d’una càmera web per

poderla observar tothom de forma conjunta.

Com cada any, d’acord amb el conveni signat amb

l’Ajuntament de Banyoles vam començar les xerrades

a escoles, amb posterior observació. Aquest any

n’hem fet sis, dos més van quedar afectades per les

suspensions degudes a la pandèmia. També es va fer

una sortida a Girona, a l’Associació d’Ensenyants de

Matemàtiques de les comarques gironines (Ademgi).

Al novembre també es van fer moltes activitats. La

TdC amb en Crisanto Gómez parlant sobre Formigues:

des de Troia fins la NASA. Es va fer el mateix dia que

l’assemblea anual de Socis. El dia 11 es va produir un

trànsit de Mercuri i ho vam aprofitar per posar tres

telescopis a la Plaça de les Rodes per facilitar

l’observació popular. Van passar unes 40 persones.

Així mateix vam celebrar la Setmana de la Ciència.

Vam comptar amb l’excepcional participació d’en

Miquel Duran de la UdG que ens explicar Les mil cares

de la Taula Periòdica dels Elements Químics:

curiositats d'un edifici fonamental del coneixement de

la Natura. Uns dies després va tenir lloc el Club de

Lectura, habitual col·laboració amb la Biblioteca de

Banyoles, coordinat per en Jaume Bayó, aquest any

sobre el llibre de Yuval Noah Harari Una breu història

de la humanitat.

Al desembre vam aprofitar la visita de Pablo Jiménez

que ens va fer la TdC sobre Roboètica i després un
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Taula final de les proves al Casal del CNB

SoparG amb ell per parlar de Robots, IA i saber on

està el límit.

Entrant a l’any nou vam tenir la Carme Jordi per a fer

la TdC sobre Gaia, mil milions d’estrelles, i, al temps

que la teníem aquí, ferli inaugurar la exposició

preparada per la UB sobre el mateix tema i fernos

una visita guiada. Fins a mig mes de març va estar

oberta l’exposició amb un gran èxit de públic, en

especial, escolar.

El mes de febrer, també va ser excepcional. Vam

organitzar tres xerrades al Darder. La primera la TdC

amb en Jordi Corbera de l’ICGC sobre De la ciutat

intel·ligent a la ciutat sostenible: La visió des de

l’espai. La segona feta per l’Emili Bassols del Parc

Natural de l’Alta Garrotxa sobre D’aquelles erugues,

aquestes papallones del boix, un tema de gran

actualitat. I la tercera, dintre del programa de la Dona

i la Nena a la Ciència, feta pel nostre company Josep

Lluís Diez sobre Dones darrera els grans avenços

científics del segle XX.

A partir d’aquesta data ja no es va realitzar cap altra

activitat. Vam suspendre quatre TdC, tres sortides a

escoles, el Lliurament públic del Premis Astrobanyoles

aquest es va lliurar telemàticament, el III Taller

d’Astronomia nostre i un altre al Casal Cívic, un

SoparG, el II Taller de Slime i la sortida amb la

Biblioteca al Puig de Sant Martirià.

Els programes de Ràdio de Sopa d’estrelles també es

van suspendre.

El que sí que es va poder fer va ser un Casal d’estiu al

CNB, en el que un parell de dotzenes de mainades van

poder fer, segons la seva edat, coet amb aspirina,

construcció d’avions de paper, ous voladors o castells

amb palletes. Una matinal entretinguda.

Mentre estàvem confinats, en Xavi de Palau va tenir la

bona idea de fer SoparsG, però en format CafèG. És

a dir a les 4h de la tarda en lloc de les 21h. Així que a

travès de la plataforma meet.jit.si ens vam estar

connenctant i veientnos les cares durant vuit dissab

tes entre l’abril i el maig. Els temes a parlar van ser

ben variats i els assistents entre 9 i 12 cada cop.

Esperem que aquesta temporada puguem recuperar

les TdC no realitzades, encara que al moment

d’escriure aquest resum fa tota la impressió de que les

haurem de realitzar des de la Sala d’Actes de

l’Ajuntament per poderles emetre en directe via

telemàtica. Ja veurem.

CARLES PUNCERNAU
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Premi Astrobanyoles 2020
10ª edició

El divendres 27 de març a les 20:00 es va comunicar als

participants i als tutors dels treballs, per via telemàtica,

el resultat del concurs per optar al Premi Astrobanyoles

de Recerca i Divulgació Científica, any 2020, 10a edició.

El Premi ha estat per l'alumna de l’Institut Pla de l'Estany

de Banyoles, Duna Coll Soler, per el treball de títol «Ens

afecta a tots. Bacteris resistents a les aigües de l'Estany

de Banyoles»

Així mateix, s'han escollit dos finalistes, Donald Irvine

Roca, de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, per el

treball de títol: «Posant els punts sobre les "i".

Epigenètica i obesitat infantil» i Jordi Roca Badia, també

de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, per el treball de

títol «El gen PKP2 i la mort sobtada cardíaca»

El Jurat vol posar de manifest la qualitat de tots els

treballs presentats i expressar el reconeixement de la

feina dels tutors per portar a bon fi els treballs de recerca

de batxillerat. Tots els treballs es poden veure en aquesta

pàgina

(http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2020.ht

ml).

Enhorabona als guanyadors i a tots els participants!

Portada del treball guanyador

de la Duna Coll Soler

Portades dels treballs finalistes

Donald Irvine Roca i Jordi Roca Badia
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Convocada l'onzena
edició del Premi
Astrobanyoles 2021

Astrobanyoles, com a entitat impulsora de

l'astronomia i la ciència, convoca la Novena

Edició del Premi de Recerca i Divulgació

Científica, amb l'objectiu d'estimular l'interès

pels temes de ciència i el pensament científic

entre els estudiants dels Instituts de Batxillerat

del Pla de l'Estany.

Per aquest motiu, a l'hora de valorar els

treballs, es tindran en compte el grau

d'innovació que representi el treball en quant a

l'enfocament del tema i/o la metodologia

emprada, l'adequació del treball als objectius i

continguts, el rigor i tractament científic en el

desenvolupament del tema, la claredat

expositiva i la bona presentació, i evidentment

l'originalitat i la creativitat.

Si voleu participar, us podeu inscriure omplint

el formulari que trobareu a la nostra pàgina de

la xarxa.

1  Els escarabats de cuina, un exemple

d'intel·ligència col·lectiva

07.09.2019. Museu Darder de Banyoles.

Isaac Planas Sitjà. Tokyo Metropolitan University.

El Passat dissabte 7 de setembre, es va celebrar al

Museu Darder, el primer Tardes de Ciència de la

temporada 20192020. Vàrem tenir el plaer de comptar

amb el banyolí Isaac Planas Sitjà, de la Tokyo

Metropolitan University.

Sota el títol esmentat, l'Isaac ens va explicar tot el que

saben de les Paneroles, o altrament dit, els escarabats

de cuina. Que viuen en societats. Que poden resistir

molts tipus de radiacions, fins i tot explosions nuclears.

Que les cuines són un dels seus hàbitats. Que poden

viure sense el cap dies o setmanes i que estan molt

associades als humans. Que han colonitzat tots els

climes i medis possibles, des de climes tropicals, climes

Tardes de Ciència 20192020 al Museu Darder

L'Isaac Planas explicantnos les paneroles

i lels seus costums
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temperats, costes, etc. Que són, doncs, organismes

altament adaptatius i amb una alta diversificació. Que

les Mantis religioses i els tèrmits en són família. Que

ja existien en el TriàsicJuràsic i que cal destacar que

són caníbals. Que tenen depredadors, concretament la

vespa maragda que els injecta un verí per deixarlos

adormits i, posteriorment, els porta a un amagatall

per acabar la feina, i que hi ha més de 4.600 espècies

diferents.

En el següent enllaç podreu veure la conferència

sencera de l'Isaac Planas Sitjà, i com ens mostra i

demostra que els escarabats de cuina són tot un

exemple d'intel·ligència col·lectiva. No us ho perdeu.

https://www.youtube.com/watch?v=h26gs2u9yW0

2  Origen dels elements químics i la mort de les

estrelles

05.10.2019. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Dr. Jordi Isern. Astrofísic. Fundador de l’Institut

d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

Jordi Isern comença explicant la composició del

cosmos, 73% d’energia fosca, 22% de matèria fosca,

4,4% de matèria normal, la bariònica, i 0,6% de

neutrins. En el moment del Big Bang, fa més de

13.700 milions d’anys, només hi havia hidrogen i heli,

amb una mica de liti. L’àtom de ferro és el que

necessita més energia per trencarse i formar nous

àtoms. Per formar àtoms més pesants que el ferro, cal

bombardejar el nucli amb neutrons o protons, segons

uns processos que es tenen ben estudiats. El 1952 en

Merill, des de Mt. Wilson, va trobar una estrella amb

tecneci, i a la supernova 2014JSN a M82 es va trobar

cobalt, confirmant que aquests processos eren vàlids.

A una estrella supergegant vermella, el ferro es

desintegra per massa temperatura i les capes d’àtoms

s’enfonsen sobre sí mateixos fins al nucli, on es forma

una estrella de neutrons. El nucli implosiona i, com

efecte rebot, s’obté una supernova, que escampa el

residu. Com exemples, cita la SN1987 i Cas A. El Sol

és una estrella que es troba a mitja vida, passarà a

ser una supergegant

vermella i explotarà

deixant una nebulosa

planetària i una nana

blanca com residu

central. Però molt

abans, d’aquí a 800

milions d’anys, haurà

pujat tant la

temperatura que ens

transformarem en un

planeta similar a

Venus.

Les estrelles que tenen

una massa superior a

89 masses solars que

exploten i expulsen

materials a l’espai, són

les supernoves que

tenen com residu una

estrella de neutrons o

un forat negre. En aquestes explosions de supernoves

es produeix la majoria del ferro que tenim a l’univers.

En el xoc d’estrelles de neutrons o forats negres es

produeixen els elements superiors al ferro, com podria

ser l’or. Això ha estat confirmat després de la detecció

d’ones gravitacionals, que ha permès observar la

senyal electromagnètica per a confirmarho, via LIGO i

els satèl·lits Fermi i Integral. En resum, som pols

d’estrelles (Carl Sagan) o, millor dit, som el resultat

dels residus nuclears de les estrelles.

Vídeo de la xerrada: https://youtu.be/OY5RKVrxynk

El Dr. Isern parlant de la Taula Periòdica
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3  Formigues: de Troia a la NASA

09.11.2019. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Crisanto Gómez. Catedràtic Zoologia de la UdG.

El Dr. Crisanto Gómez comença parlant de la guerra

de Troia i d’Aquil·les, rei dels mirmídons. D’aquest

gentilici deriva el terme mirmecologia, que ha donat

nom a la ciència que estudia les formigues. Al catàleg

ANTCAT hi ha fins a 15.000 espècies de formigues, a

la península ibèrica hi ha 291 i a Catalunya 150

espècies. Els vols nupcials duren unes hores. Un cop

acabat el vol, els mascles moren i les femelles es

tallen les ales i busquen un lloc per fer el nou niu. El

cicle de vida de la formiga passa per les fases de larva

i pupa, que dona lloc a mascles i femelles, la gran

majoria de les quals seran treballadores no fèrtils i

alguna serà reina, fèrtil. Les formigues tenen un alt

grau d’organització: els adults tenen cura de les cries,

conviuen dos o més generacions en el mateix niu i els

membres estan dividits en castes reproductores i no

reproductores. Els nius poden arribar a ser molt

grans, fins a 3 o 4 metres de llargada, amplada i/o

alçada.

Crisanto desmenteix una creença popular que diu que

l’activitat de les formigues permet predir el temps,

encara que la meteorologia sí influeix en el

comportament de les formigues. Les formigues

reconeixen determinats agents químics, de forma que

el camí que fan va seguint els senyals; això l’utilitza la

indústria dels insecticides que, si volen ser efectius,

han d’arribar a matar la reina.

Les formigues aporten beneficis als ecosistemes,

intervenen en els processos, són indicadors biològics,

actuen com a control biològic de plagues i aporten

bens i valor per a les persones. Aprendre el

comportament de les formigues pot servir per millorar

les xarxes de tràfic, evitar el col·lapse d’Internet,

l’exploració de la Lluna o els planetes, o millorar

l’arquitectura dels circuits electrònics. La NASA està

desenvolupant la tecnologia ANTS (Autonomous

NanoTechnology Swarm), basada en el comportament

de les formigues, per a futures missions espacials.

Vídeo de la xerrada: https://youtu.be/umnOSPDcoU

4  L'ètica dels robots en la societat humana

14.12.2019. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Pablo Jiménez Schlegl. Institut de Robòtica Industrial,

CSIC / UPC.

Actualment es considera un robot una màquina capaç

de percebre el seu entorn, processar la informació que

rep i actuar en conseqüència per complir la seva

tasca. El més conegut és el robot industrial, però hi ha

d’altres, com els robots de camp i exploració, els

dedicats a medicina o els robots domèstics. El següent

pas seran els robots de serveis amb capacitat

d’aprenentatge. Avui en dia un robot no té consciència

ni voluntat pròpies i darrera les seves accions sempre

hi ha un responsable humà. No serà fins el 2066 en

que es creu que podran executar qualsevol tasca

humana.

Pablo Jiménez es refereix a continuació a diversos

escenaris. En els vehicles autònoms ja comencen a

aparèixer problemes ètics respecte de les decisions

que ha de prendre. En els robots personals i

assistencials, sorgeix la tendència dels humans a

desenvolupar vincles cap a determinats objectes

personals. Amb un robot aquest vincle podria

esdevenir més profund. Es podrien tenir com a

companys íntims, o casars’hi, tenint en compte que

poden ser altament gratificants, predisposats i sempre

disponibles? Els robots bèl·lics retirin mines o són

drons defensius, però podrien acabar sent ofensius i

amb foc real. Un nou escenari el plantejarien els drons

de vigilància amb la consegüent invasió de privacitat.

Un altre seria el de les pròtesis robotitzades que ens

podrien donar capacitats suprahumanes. Podríem

acabar en el transhumanisme, amb la creació de

ciborgs. Faríem híbrids?

El Dr. Crisanto Gómez a un moment

de la seva explicació
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Com cal plantejar el debat ètic dels robots? Al 2002,

Gianmarco Veruggio va crear el concepte de

Roboètica, com una ètica aplicada al desenvolupament

de la robòtica per al progrès humà i social. El 2004 es

va fer el primer congrés a San Remo amb la

participació de científics i humanistes. El 2017 es va

dictar una resolució del Parlament Europeu sobre els

principis ètics, riscos, marc legal, codi de conducta per

enginyers, transparència i la creació d’una Agència

Europea per Robòtica i IA.

Vídeo de la xerrada: https://www.youtube.com/wat

ch?v=yRd6j67BKeQ

5  Gaia, mil milions d'estrelles

11.01.2020. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Carme Jordi Nebot. Institut de Ciències del Cosmos.

Universitat de Barcelona.

El dissabte 11 de gener vàrem tenir com a ponent a la

Dra. Carme Jordi, professora titular al Departament de

Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de

Barcelona, membre de l'Institut de Ciències del

Cosmos (ICCUB) i de l'Institut d'Estudis Espacials de

Catalunya (IEEC). Ha participat en missions espacials

com Hipparcos i INTEGRAL de l'Agència Espacial

Europea (ESA) i actualment participa de ple al

projecte Gaia, també de l'ESA.

Abans de la seva conferència ens va fer una visita gui

ada per l'exposició que s'inaugurava en aquells mo

ments que portava el mateix títol que la

seva xerrada. Eren 10 plafons cedits per

la UB.

Al llarg de 90 minuts, Carme Jordi ens va

explicar que la missió Gaia, de l'Agència

Espacial Europea, té com a finalitat assolir

un coneixement, el més complert

possible, de l'estructura i cinemàtica de la

nostra galàxia i, per tant, conèixer la seva

formació i la seva evolució, tot creant un

mapa tridimensional de més de mil

milions d'estrelles de la Via Làctia. A més

de proporcionar un mapa

d'aproximadament l'1% del contingut

estel·lar de la Via Làctia, el projecte

també inclou la detecció i caracterització

de milers de sistemes planetaris extra

solars, d'un gran nombre de cossos

menors del Sistema Solar i galàxies en l'Univers

proper, i fins a mig milió de quàsars llunyans.

Gaia opera en termes d’astrometria, de la qual

l'anterior missió Hipparcos en va ser pionera.

Hipparcos tenia una precisió de l'ordre del mil·lisegon

d'arc i Gaia el supera en dos ordres de magnitud, pel

que fa a precisió i en quatre ordres pel que fa al

nombre d'estrelles. Gaia utilitza dos telescopis de 1,4

x 0,5 m2 i un conjunt de més de cent CCD. Gaia és,

sens dubte, una missió fascinant i ambiciosa, tant pels

seus objectius científics com per la tecnologia

emprada i el seu funcionament. Us convidem a gaudir

del vídeo d’aquest fabulós Tardes de Ciència.

Vídeo de la xerrada:

https://www.youtube.com/watch?v=GFlXYl2_Rjo

El Dr. Jiménez explicant què són els robots

La Dra. Jordi explicant les meravelles del Gaia i del seu nou

catèleg d'estrelles
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6  De la ciutat intel·ligent a la ciutat sostenible

08.02.2020. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Jordi Corbera, doctor en físiques. Institut de

Cartografia i Geologia de Catalunya (ICGC).

El Dr. Corbera comença la sessió explicant la

diferència entre ciutats intel·ligents (smart cities) on,

amb sensors, càmeres i altres tecnologies es pot

controlar el tràfic de vehicles i de persones i ciutats

sostenibles, que volen resoldre problemes de la

població com la salut, canvi climàtic, energia...

Corbera i el seu equip treballen en diferents àmbits

com emissions i contaminació lumínica, terrats i

cobertes dels edificis, illes de calor. Fotos nocturnes o

imatges de satèl·lits ajuden els ajuntaments que els

contracten a fiscalitzar els usos i abusos de la

il·luminació. En estudis fets conjuntament amb

astrònoms, han vist que exposicions prolongades a la

llum dels leds poden produir melatonina en excés i

alterar el cicle circadià, afectant el descans i la

producció hormonal fins a poder provocar certs

càncers hormonals. Capten els terrats i analitzen la

seva idoneïtat fotovoltaica o termosolar. Entre un 50 i

un 70% de paisatge urbanitzat són cobertes que cal

aprofitar per plaques solars, cobertes verdes o per

recollir aigua. Analitzen el verd urbà per valorar la

seva eficiència, per ajudar els ajuntaments a prendre

decisions d'on col·locar més verd o tenir cura de

l’existent.

Illes de calor. En vols nocturns mesuren temperatura

de superfícies i anomenen illa de calor on es

produeixen temperatures superiors a 4 o 4,5 ºC

respecte un nivell de referència. Es mesura a l’hivern

però és a l'estiu quan se suportarà els seus efectes.

Conèixer les illes de calor i el verd, que rebaixa la

temperatura, ajuda a prendre decisions als

ajuntaments. Les institucions els demanen un mapa

de risc per evitar problemes en onades de calor, per

exemple. A Europa, l'any passat van morir 70.000

persones majors de seixantacinc anys per problemes

cardiorespiratoris en grans ciutats. El seu departament

treballa en el programa europeu d'imatge per satèl·lit,

Sentinel, per conèixer la capacitat i salut arbòria, de

retenció de CO2, i per conèixer l'índex de vegetació i

estat dels conreus.

Vídeo de la xerrada:

https://www.youtube.com/watch?v=29pi6T9rDE

7  D'aquelles erugues, aquestes papallones del

boix

15.02.2020. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Emili Bassols. Parc Natural de la Garrotxa.

La xerrada del proppassat dissabte dia 15 sobre la

papallona del boix (Cydalima perspectalis) l’ha

realitzat el biòleg Emili Bassols i Isamat, del Parc

Natural de la Garrotxa.

Aquesta espècie invasora originaria del sudest asiàtic

va arribar a Europa (Alemanya) cap al 2007,

segurament en forma de crisàlide, amb la importació

de boixos ornamentals. Detectada i identificada per

primer cop a Catalunya i més concretament a Besalú

al juliol del 2014, actualment es troba en fase

d’expansió per tot el país. La disminució d'exemplars

en algunes àrees només és conseqüència de la

disminució del menjar disponible (les fulles de boix),el

que provoca la invasió cap a noves zones. Les

papallones poden desplaçarse uns 1012 km i viuen

unes 4 setmanes. Cada femella pon més de 400 ous.

Les erugues es desplacen mitjançant un sistema de

teranyines. Surten a partir del mes d’abril i la primera

generació de papallones arriba cap al juny. Depenent

de les condicions climàtiques, cada any hi pot haver 2

o 3 generacions. Malauradament a Europa no hi ha els

depredadors habituals que existeixen d’on és

originària. Afecta tant als boixos de bosc com als

ornamentals. El tractament cal sovintejarlo i ferlo

El Dr. Corbera explicantnos com són

les ciutats intel·ligents
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quan són erugues. Generalment només

s’aplica als boixos de jardineria, que al

mateix temps es converteixen en

reservoris de l’espècie, on poden tornar

a disposar de menjar.

Semblaria que la recuperació dels

boixos no ornamentals és molt incerta i

encara que actualment alguns estan

rebrotant, només ho fan en el tronc

central i de forma molt escadussera a

la part inferior.

Video de la xerrada: https://www.you

tube.com/watch?v=ie8prIikKnE

Dones darrere dels grans avenços científics del

segle XX

22.02.2020. A les 19:00. Museu Darder.

Josep Lluís Diez. Astrobanyoles.

Una primera part de la xerrada va estar dedicada a

Marie Curie, Françoise BarréSinoussi, Carol Greider i

Margarita Salas, científiques que van tenir un ple

reconeixement de la seva feina. Després, JL Diez va

parlar d’altres quatre que no van veure reconeguda la

seva aportació com mereixien.

Ada Lovelace (Londres,18151852) es va avançar més

de cent anys al desenvolupament de la programació

informàtica. Captivada per el disseny que havia fet

Charles Babbage de la Màquina Analítica, precursora

dels ordinadors actuals, va fer una publicació sobre

aquella màquina i un procediment per fer determinats

càlculs matemàtics. Aquest procediment està

considerat com el primer programa de la història i

Ada, la primera programadora. Emmy Noether

(Alemanya, 1882 – USA, 1935) tenia una intel·ligència

reconeguda per el mateix Einstein i els grans

matemàtics David Hilbert i Felix Klein. Va haver de fer

classes a la universitat sense cobrar entre 1908 i

1923, mentre feina publicacions com el ara conegut

com teorema de Noether, que van revolucionar el món

de la física i la matemàtica. Va ser perseguida a

Alemanya el 1933 per la seva ascendència jueva.

Lise Meitner (Viena, 1878UK, 1968) va fer la carrera i

el doctorat en física a Viena i després va anar a Berlín

on va assistir a les classes de Max Planck. Allà va

conèixer Otto Hahn, amb qui va descobrir la fissió

nuclear l’any 1938. Lise, perseguida a Alemanya per

ser jueva, va haver de marxar, no va ser inclosa en la

publicació del descobriment i el Premi Nobel de Física

1944 va ser concedit només a Otto Hahn. Rosalind

Franklin (Londres, 1920–1958) era experta en

difracció de raigs X i va fer una imatge que va ser clau

en la determinació de l’estructura de l’ADN, la que

intentaven descobrir investigadors de tot el món. La

imatge va ser clau per decidir Watson i Crick a

publicar l’article que els va suposar el premi Nobel de

1962, 5 anys després de la mort de Franklin.

Veure el contingut complet de la xerrada a

https://www.dropbox.com/s/b8bhbngafz0tcal/do

nes_cientifiques_segleXX.pdf?dl=0

JOSEP LLUÍS DIEZ

L'Emili Bassols fentnos coneixedors del cicle biològic de la papallona del boix

Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la ciència

En J.L. Diez parlant de les dones científiques
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
D'ASTROBANYOLES 2019

El passat dissabte dia 9 de novembre va tenir lloc

l’Assemblea anual de socis de la nostra entitat. Es va

realitzar a la sala d’actes del Museu Darder i va

comptar amb la presència de 16 socis, més 3 que van

delegar el vot.

Es va donar lectura, feta prèviament, i aprovar l’acta

de l’Assemblea de l’any anterior. El Secretari va

informar de totes les activitats realitzades la

temporada passada. Així es van fer activitats en

centres educatius i institucions (vuit centres

diferents), Tardes de ciència (nou sessions), Sopars

(G)astronòmics (tres trobades), altres esdeveniments

(quatre xerrades realitzades, una xerrada rebuda,

sortides, activitats amb la Biblioteca de Banyoles i el

Centre Excursionista), participació en el programa de

Radio Banyoles “Sopa d’estrelles” amb 34 programes,

Premi Astrobanyoles, revista Astrobanyoles nº9, i es

va fer la continuació del “Taller d’astronomia”.

També es van aprovar els comptes presentats per la

Tresorera de l’exercici anterior.

Tot seguit el President va informar sobre les activitats

previstes pel curs 2019/20. Destacant a mès dels

habituals, el Taller d’Astronomia3 el 18 d’abril i el

Taller de Slime el 16 de maig. També van merèixer

comentaris els tallers realitzats al Casal Cívic de

Banyoles i al Centre de Recursos del Departament

d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

A continuació, de nou la Tresorera, va presentar la

proposta de pressupost per la nova temporada, que es

va aprovar sense cap esmena. El Sr. Puncernau torna

a prendre la paraula per tal de passar al punt 6 de

l’ordre del dia, que és la renúncia del càrrec de l'Àlex

Navarro com a tresorera de la Junta. Es proposa a

l'Elisabet Saus com a nova tresorera. S’aprova amb

tots els vots a favor.

Es va presentar el nou Butlletí d’Astrobanyoles, el

número 10 i es va passar al darrer punt, el torn obert

de paraules, on es va debatre l’opció de recuperar el

projecte de tenir un observatori astronòmic propi,

fentse una proposta d’estudi que la Junta haurà

d’organitzar.

També es va recordar que l'associació té un estoc de

material de propaganda, com ara peces de vestir amb

el logo de l'entitat, que estan a la venda i es poden

visualitzar a la pàgina de la xarxa.

Tot seguit es va cloure l’assemblea.
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16.11.2019. A les 19:00. Museu Darder de Banyoles.

Miquel Duran. Institut de Química Computacional i

Catàlisi de la UdG.

Aquest any ha estat declarat Any Internacional de la

Taula Periòdica, de la que es compleixen 150 anys de

la seva creació. Miquel Duran comença relacionant la

Taula amb les 6 cares del cub de Rubik: 3 cares

visibles a la vegada (físicoquímica, històrica i

popular), 1 força visible (matemàtica), 1 que cal

moure’s per veurela (lúdica) i 1 que cal aixecar el

cub (les persones). L’aspecte popular de la Taula pot

estar representat per la iniciativa del químic Eduard

Cremades que, durant tot l’any 2019, ha estat

presentant a Twiter (#1TPdia) una Taula Periòdica per

dia, o la multitud de tipus de Taules Periòdiques que

existeixen, fins i tot de confitures o de flors. L’aspecte

històric pot venir per la part del creador Dmitri

Mendeléiev.

Miquel Duran parla de les característiques de la Taula

Periòdica i de les formes de

presentació: la habitual

forma llarga, la més llarga

que inclou els lantànids i els

actínids a partir de la

columna 2, o la Taula de

Janet amb esglaons de dos

elements d’alçada. Hi ha un

país, França, que te un gran

reconeixement a la Taula,

amb 3 elements relacionats:

franci, gal·li i luteci, antic

nom de París. Hi ha quatre

elements relacionats amb

planetes: mercuri, urani,

plutoni, ceri (planeta nan

Ceres).

Moltes dones han treballat

en elements de la Taula,

però només algunes han vist

el seu nom a la Taula, com

Marie Curie (curi) o Lise Meitner (meitneri). Altres no

van tenir aquest reconeixement: Margueritte Perey va

descobrir el franci, Iuliia Lermontova va aïllar els

elements ruteni, rodi, paladi, osmi, iridi i platí, Harriet

Brooks va descobrir que el radó procedia de la

desintegració radioactiva del tori, Margaret Todd va

introduir la paraula isòtop i Dawn Shaughnessy va

participar en la descoberta dels elements 113 a 118.

En la part final de la sessió, Miquel Duran va fer

participar a alguns assistents en jocs de màgia

relacionats amb els elements químics.

Entrada del blog de Miquel Duran, referit a la xerrada:

http://edunomia.net/diari/edunomia/arxius/2019/xerr

adaalmuseudarderdebanyolespera

astrobanyolessobreles1000caresdelataula

periodica.html

JOSEP LLUÍS DIEZ

Setmana de la Ciència 2019

Les mil cares de la Taula Periòdica

El Dr. Duran agraïnt l'obsequi rebut
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Sopar (g)astronòmic

SoparG de desembre de 2019

Al Club Natació de Banyoles  14 de desembre 2019
Amb en PABLO JIMÉNEZ sobre ROBOÈTICA

Jiménez ja ens havia endinsat en l'ús i utilitat de la

robòtica, tant en temps recents com dels plans de

futur, en la seva conferència en Tardes de Ciència de

la tarda. En el sopar, amb tretze convidats, ens vàrem

fer preguntes moltes de les quals no tenen una

resposta en l'actualitat, arribant a alguna conclusió

personal: 1) Que l'ètica dels robots és i serà la dels

creadors, constructors i programadors que els realitzin

i del poder que ho controli. Difícilment arribaran a

tenir una intel·ligència tal com entenem la humana i

per tant seran els programadors i els seus patrons els

que tindran la responsabilitat final de la conducta del

robot. 2) Que els reptes actuals a superar són la seva

programació i viabilitat en sí. Reptes que avancen a

mesura que avança el coneixement que tenim en

aquesta matèria.

Una vetllada agradable entre amics i davant d'un

sopar que, encara que sigui sempre el mateix menú,

és prou variat perquè agradi a tothom.

ÀLEX NAVARRO

VI Trobada a la Muralla
Nit Internacional d'Observació de la Lluna

El passat dissabte 5 d’octubre, i relacionat amb la Nit

Internacional d’Observació de la Lluna, promoguda per

la NASA i en la que han participat més de 2.000

agrupacions astronòmiques de tot el món, nosaltres

també hi estàvem apuntats.

Sortint de la Tarde de Ciència, vàrem anar cap a la

Muralla, on van instal·lar les cadires que ens cedeix

l’Ajuntament i l’Àngel Fajardo i en Jep Masanas ens

van muntar els telescopis. El de l’Àngel el vam

connectar a través d’una webcam al nostre projector i

pantalla per poder veure la Lluna projectada, sense

tenir que posar l’ull a l’ocular. El Telescopi d’en Jep el

vam utilitzar per observar a Saturn, que encara no

estava amagat, fet que ja ens havia ocorregut amb

Júpiter. També hi havia cua.

En Kilian Vindel es va dedicar a fer astrofotografia. La

seva actual passió.

El cel no estava massa net, circulaven núvols per

aquella zona, i gairebé, només per aquella zona, però

encara i així, vam tenir alguna estona en la que

podíem observar ben bé els cràters i mars del nostre

satèl·lit.

La vintena de persones que ens vàrem aplegar, també

vam poder escoltar una curta explicació d’en Carles

Puncernau sobre les mides relatives dels planetes i les

estrelles, per poder constatar lo petit que és el nostre

planeta i, també el nostre Sol, comparat amb d’altres

estrelles.

Astrobanyoles
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Mapa de la lluna facilitat per la

organització internacional per

l'observació des de l'hemisferi

nord, destacant els principals

mars visibles i altres objectes

destacables.

L'anunci preparat per a divulgar

l'activitat a la Muralla i en Carles

Puncernau mentre explica la

comparació de les mides dels

planetes i estrelles.
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Tallers d'astronomia

1 Casal Cívic

Aquesta tardor del 2019, es va fer el primer taller

d'astronomia al Casal Cívic, antic Casal d'Avis. Es va

fer en tres dijous seguits, 3, 10 i 17 d'octubre i el te

mari triat va ser:

1 Vocabulari astronòmic i Comparativa entre planetes

i estrelles.

2 Curiositats del Sol i de la Lluna

3 Potències de 10

La inscripció va ser de 18 persones, encara que mai

van assistir totes de cop. L'interès era notable entre

tots ells, fent nombroses intervencions per acalrir con

ceptes.

El proper mes de maig de 2020 teníem previst un al

tre taller com continuació amb el temari següent:

sessió 1: imatges reals del sistema solar i un video

sobre mides de planetes, exoplanetes, nanes

vermelles fins a imaginar l'univers sencer, si és que

acaba aquí

sessió 2: asteroides, origen, formes, mides,

composició, situació, perills, detecció. Què fer si

s'acosten massa

sessió 3: la història de l'astronomia, des del primer

sàpiens fins a Newton

Malauradament aquest segon taller ha estat suspès.

Esperem poderlo fer més endavant.

2 Centre de Recursos Pedagògics
(CRP)

Aquest tipus de centre dóna suport a l’activitat

pedagògica dels centres i a la tasca docent del

professorat. Amb aquesta premisa ens vam voler

apropar als mestres per millorar el seu coneixemnet

en el camp de l'astronomia amb la idea de que els

seus coneixements poden ser, després, transferits als

alumnes.

Les sessions es van impartir els dimecres entre el 23

d'octubre i el 6 de novembre. També es van incloure

dues sortides d'observacions aprofitant les que es fe

ien amb les escoles.

Van haver inscripcions de tota la província, motiu que

ens dur a pensar en l'interés del tema per part del

professorat i, a pensar, que continuarem fent en el

futur.

El temari que es va triar per aquest primer

contacte va ser:

 Coneixement del programa Stellarium

 Identificació de constel·lacions segons les

estacions

 Eclipsis de Sol i de Lluna, Sol de mitjanit

 Evolució de les estrelles (segons la seva

massa)

 Material didàctic de diversos orígens per fa

cilitar la divulgació als alumnes.

CARLES PUNCERNAU
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Ahir dilluns vam estar a la plaça de les Rodes fent

l'observació del trànsit de Mercuri per davant del Sol.

Entre les 13:30 i les 16:45 en que es va ennuvolar,

encara que el Sol ja s'estava amagant darrera dels

edificis de la plaça.

Van passar a observar unes 40 persones, entre socis,

alumnes d'escoles i altres passavolants.

El nostre company Àngel Fajardo amb el seu telescopi

Dobson, amb filtre solar, va captar aquesta preciosa

imatge del moment. Gaudiula.

[Vídeo de TV Banyoles]

https://www.youtube.com/watch?v=UmsZ004d35o&fe

ature=youtu.be

CARLES PUNCERNAU

Trànsit de Mercuri

Imatge de Mercuri, el petit punt negre, transitant per davant del

Sol, foto feta per l'Àngel Fajardo A sota i al costat mapes facilitats

per la NASA per observar el trànsit, a quines zones del planeta i

com travessa el disc solar
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CafèsG en confinament

Durant els mesos d'bril i maig, temps de confinament,

en Xavi de Palau va proposar de fer CafèsG a l'estil

del SoparG que fèiem normalment.

Així que ens va convocar un grapat de dissabtes a les

16 hores, hora del cafè o del gintònic, per a parlar de

temes variats que ens distreguessin de les cabòries

del moment i ens il·luminessin científicament. Aquest

va ser el resultat.

Totes les xerrades van ser telemàtiques a travès de

Jitsi.

20200411 Participants 10

El tema estrella és el COVID19; però ho podríem

enfocar més de cara les nostra temàtica: virus, cures,

històries de ciència a l'antiguitat de pandèmies i

exploradors i com no estadístiques i models mate

màtics.

20200418 Participants 9

La proposta és continuar amb el que estàvem parlant

la setmana passada, però a mode "seqüela", a falta de

més propostes, entenent que ja va bé a tothom,

seguim el suggeriment d'en Kilian (copio lite

ral):"Coronavirus en positiu: quines ensenyances en

podem treure (en base a climatologia, justícia social,

l'ús de la matemàtica, el paper dels mitjans

informatius, la fi de la política com la coneixem

actualment en post dels tècnics, etc) Lligat amb el

mateix tema: Canvi de ERA: Sostenibilitat i

Ecologisme postCoronavirus"

20200425 Participants 12

Per aquest dissabte proposem, seguint una mica el fil

de les intervencions i a proposta dels mateixos

participants:

 "Teories conspiranoiques mundials". Suposo que

esteu tots farts de rebre correus absurds i més

aquests dies (5G provoca el coronavirus, "el nou ordre

mundial", Bill Gates, Nostradamus que no podia faltar,

etc... Tot un colorit de teories competint amb la més

inversemblant).

Però no és només la teoria en sí que el dóna peu a

debat que també sinó el que és conegut com la

"fal·làcia de l'autoritat" o "ad verecundiam". Perquè un

premi Nobel de medecina creu que el COVID19 va

sortir d'un laboratori de Wuhan, o aquest mateix

premiat creu amb la memòria de l'aigua, és

antivacunes i recepta homeopatia? O perquè el

descobridor de l'estructura de l'ADN, J.Watson,

declarava que els negres són menys intel·ligents que

els blancs? Pierre Curie creia en l'espiritisme.

Podríem posar molts exemples d'autoritats en el món

de la ciència que creuen en teories absurdes i

contràries a l'opinió general de la resta de la

comunitat científica. Tenen raó? O és que les

"eminències" científiques no s'escapen de l'efecte

"cuñao"?

Més:

 "Llibres i cinema de ciència". Aquest Sant Jordi el

passarem a casa, però no estaria malament que entre

nosaltres ens comentéssim llibres, pelis de scifi o

documentals d'aquests temes que ens agraden tant.
Participants del cafèG del 18 d'abril

Participants del cafèG del 25 d'abril
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Què tal la nova entrega de Cosmos? Heu vist Mart, la

sèrie documentalficció del Netflix i Transcendence?

Algun llibre de Brian Greene? I la peli xinesa "The

Wandering Earth" que he rebentat taquilles, seria

teòricament possible "transportar" la Terra? o hem de

patir més pels 42.000 satèl·lits que llençarà (i està

llençant a l'espai) el nostre amic Elon Musk...?

20200502 Participants 12

Per tal de perfilar una mica de guió, inicialment

proposem:

a) Xarxa de Satèl·lits Starlink i altres "ferralles". Què

són? Beneficis, greuges i "Fake News". Cal legislar?

A qui li pertocaria ferho? Ecologia i sostenibilitat,

també a l'espai. Mètodes per retirar ferralla espacial.

b) Comentaris sobre l'article "Superfluïtat Pandèmica"

de Ramon Folch:

https://www.pensem.cat/noticia/103/superfluitat/pan

demica

Així com del seu llibre "Ambiente, emoción y ética",

del qual ens en farà cinc cèntims en Kilian.

20200509 Participants 12

Podríem marcar un "menú del dia" i per això

proposem parlar del famosíssim microbiòleg i químic

francès Louis Pasteur i de les vacunes i pandèmies en

general.

Per il·lustrar la vetllada, el nostre company Kilian ens

parlarà de la reconeguda pel·lícula "Contagio" (2011)

que pels que l'hagueu vist, la clava amb el que està

passant.

Si voleu podem parlar d'altres temes d'actualitat:

l'emissió d’ions carboni de la lluna que aporta una

nova teoria sobre el seu origen. O del forat negre que

han detectat, fins ara el més a prop de la Terra. O què

era la estranya desaparició de la lluna al 1110 de la

que parlen la crònica Peterborough de l'època? I què

és aquesta enorme massa metàl·lica descoberta al

cràter Aitken de la lluna? I de tot el que vulgueu

xerrar!

20200516 Participants 11

Veient l'interès que va produir el tema de les vacunes

(i antivacunes!), seguint la proposta que es va fer,

demà parlarem del tema alimentació.

Ens farem preguntes com "menjar sa és sinònim de

natural?", "Són realment els productes ecològics més

bons pel medi ambient que els convencionals?" .

Darrera etiquetes com "producte natural", "ecològic",

"Bio", "de la iaia" etc què s'amaga? "Està demostrat

científicament que són més sans i respectuosos amb

el medi ambient?". "Està garantida la seguretat

alimentària de les gallines del pagès que pasturen pel

camp km 0? ". "Sabeu de què va morir la mare

d'Abraham Lincoln?" o afirmacions com "no menjo

això perquè porta molta química", o bé "aquest

producte està ple de 'E' a l'etiqueta, és dolent"; són

habituals, però tenen un fonament científic? Sovint es

barregen ideologia política, emoció i ciència

contrastada i aquest és un cas molt evident i no lliure

de polèmica.

20200523 Participants 8

Hem sortit de la Gran Vall del Rift i hem arribat a la

Lluna. Els humans tenim un impuls natural a explorar i

colonitzar, és una característica de la nostra espècie.

Així ens ha esculpit la natura.

Carl Sagan a la famosa sèrie "Cosmos" va exposar la

necessitat de l'exploració espacial que es resumeix en

una mítica frase: "...l'atracció que sentim pels llocs

remots, ha estat modelada meticulosament per la

selecció natural com un element essencial per a la

nostra supervivència."

Stephen Hawking, en una visió més catastrofista, va

declarar que "el compte enrere de la humanitat ha

començat" i que "hem d'abandonar la Terra en cent

anys". Visions menys pessimistes són les dels

astronautes Buzz Aldrin, Charlie Duke i Harrison

Schmitt, però igualment coincideixen amb Hawking en

què ha arribat l'hora d'arribar més enllà de l'òrbita

terrestre.

Nous multimilionaris com Elon Musk, CEO de SpaceX i

Jeff Bezos, amo d'Amazon, aposten fermament per

l'exploració i la colonització de l'espai, posant fil a

l'agulla amb resultats evidents.

Participants del cafèG del 2 de maig
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El passat dimarts dia 19 es va celebrar l’habitual Club

de Lectura, activitat que fem cada any de forma

conjunta amb la Biblioteca Pública de Banyoles. Com

dinamitzador vam tenir al nostre company Jaume

Bayó i el llibre triat va ser Sàpiens  Una breu història

de la humanitat de Yuval Noah Harari, novel·la escrita

el 1992.

Van assistir una bona trentena de persones, majorità

riament senyores, que van donar la seva opinió sobre

el llibre. Una breu història divulgativa, audaç,

intel·ligent que posa en qüestió tot allò que sabíem

sobre l'ésser humà. Una obra brillant que ofereix una

nova perspectiva de la humanitat i que ens permet

connectar els fets del passat amb les preocupacions

actuals (Biblioteca de Banyoles). Només es va co

mentar el capítol de la revolució científica, encara que,

segur, que la majoria dels participants se'l van llegir

tot.

Club de Lectura

Michio Kaku, el gurú de la ciència especulativa també

aposta per viatges interestel·lars i un futur més enllà

de la Terra ("El futuro de la humanidad", ed. Debate

2018). I així, moltes altres veus reconegudes opinen

el mateix.

Tanmateix poden aparèixer preguntes. Pot una sola

nacióestat aconseguirho? Tenim la tecnologia a punt

(i els diners)? Ho faran empreses privades o agències

públiques? Enviem humans? Robots? O humans

modificats genèticament?

On són els límits? Són aquests límits tecnològics o

ètics? O no n'hi ha? Conquerirem en el més pur estil

"far west"? O serà el moment de construir a les noves

colònies marcianes un món millor?

20200530 Participants 13

Els límits de la ciència. Hi ha fenòmens que no

semblen tenir explicació científica. Teories científiques

"exòtiques". Religió.

Ens podríem endinsar en el pensament fronterer: HIC

SVNT DRACONES.

O bé per exemple, parlem de les idees de Jorge

Wagensberg que classificava el coneixement humà en

tres tipus: coneixement científic, coneixement artístic i

coneixement revelat (religió). En la seva obra com ara

"El pensador intruso", Wagensberg desenvolupa la

idea de la interdisciplinarietat del coneixement.

JOAN ANTON ABELLAN

La sala d'actes del Museu Darder amb part dels participants

en el Club de Lectura
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Fotografia 51

El 25 de juliol de 1920, aquest estiu fa cent anys,

naixia Rosalind Franklin, que hauria de jugar un paper

decisiu en el descobriment de l’estructura de l’ADN, la

molècula clau de la vida. Ella va fer la fotografia 51, la

primera imatge que mostrava clarament la doble hèlix

característica de l’ADN, al començament de l’any

1953. La visió de la fotografia, sense coneixement de

la seva autora, va decidir a James Watson i Francis

Crick a publicar l’abril de 1953 la seva hipòtesi de

l’estructura de l’ADN que els va fer guanyar el premi

Nobel de 1962.

Els anys de formació

Rosalind Franklin va néixer a Notting Hill, Londres,

sent la segona filla d'una família jueva, benestant i

influent. Des de petita va mostrar interès i aptituds

per la ciència, els esports i els idiomes, aprenent

alemany i francès. Va estudiar química a Cambridge,

finalitzant la llicenciatura el 1941. Va acabar la carrera

amb “honors de segona classe” segons posa a la seva

biografia, el que li va servir com si fos la llicenciatura

a efectes de trobar feina. Cal remarcar que la

universitat de Cambridge no va reconèixer la

llicenciatura a les dones fins el 1947, encara que el va

fer amb efectes retroactius per les dones que l’havien

obtingut anteriorment. El 1942, durant la Segona

Guerra Mundial, va treballar investigant la porositat

dels carbons i el seu ús com a combustibles o en

màscares de gasos. Finalitzada la guerra en 1945, va

presentar aquesta investigació com a tesi doctoral.

El febrer de 1947 va anar a Paris al laboratori de

Jacques Mering (Rússia, 1904  New Orléans, França,

1973) on va aprendre la tècnica de cristal·lografia de

difracció de raigs X, aplicada a substàncies amorfes.

La difracció dels raigs X havia estat descoberta per el

físic alemany Max Von Laue el 1912 i aplicada a la

determinació d’estructures cristal·lines per els físics

anglesos William Henry Bragg i el seu fill William

Lawrence Bragg.

Aquesta tècnica va permetre determinar angles i

distàncies de l’estructura interna de molts cristalls i

metalls i va ser utilitzada també per estudiar

substàncies amorfes. En aquest cas però, les

determinacions eren molt més complexes, sent

necessàries moltes imatges des de diferents angles

per conèixer la posició a l’espai dels components de la

substància analitzada. Jacques Mering havia estat

format per Marcel Mathieu, que provenia de l’escola de

William Henry Bragg. Mering va formar Franklin en la

cristal·lografia de raigs X per substàncies amorfes al

seu laboratori. Franklin va aplicar aquesta tècnica al

carbó i materials derivats.

Articles de fons

Rosalind Franklin.

Imatge Wikimedia Commons

La difracció de raigs X en un metall.

Imatge Wikimedia Commons
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El 1951 va tornar a Londres amb una beca de 3 anys

per treballar al King's College, prestigiosa universitat

britànica, a la Unitat de Biofísica, on la van assignar a

l'estudi de l'ADN, àcid desoxirribonucleic, per difracció

de raigs X, que estaven portant ja Maurice Wilkins

(Nova Zelanda, 1916 – Londres, 2004) i Raymond

Gosling (Londres, 1926 – 2015), aquest com estudiant

de doctorat.

El secret de la vida

A meitat del segle passat s’intentava descobrir

l’estructura de l’ADN, molècula clau en la divisió

cel·lular, ja que contenia el codi genètic, la informació

bàsica de la cèl·lula i de l’organisme a la que aquesta

pertanyia. Però l’ADN havia estat descobert molt

abans. Friedrich Miescher va descobrir el 1869 una

substància que es trobava al nucli de les cèl·lules, que

va anomenar nucleïna. El 1878, el bioquímic alemany

Albrecht Kossel aïlla el component no proteic de la

nucleïna, l’àcid nucleic. Phoebus Levene, bioquímic

dels Estats Units, identifica el 1909 el nucleòtid com

unitat fonamental de l’àcid nucleic, formada per

bases, sucres i fosfats. El mateix Levene, el 1929,

identifica el sucre desoxirribosa com a component de

l’àcid nucleic, que passa a ser anomenat àcid

desoxirribonucleic, ADN, i suggereix que l’ADN

consisteix en una cadena de nucleòtids en la que les

bases es van repetint en un ordre fix.

El 1927, el biòleg i genetista rus Nikolai Koltsov ja

havia proposat que els caràcters hereditaris es

transmeten mitjançant una molècula gegant «formada

per dues bandes especulars que es repliquen utilitzant

cada banda com a plantilla». El 1928, Frederick

Griffith, bacterioleg britànic, descobreix en un

experiment de laboratori que caràcters de la forma

llisa del bacteri Pneumococcus poden ser transferits a

la forma rugosa del mateix, mesclant fragments morts

del tipus llis amb bacteris vius del tipus rugós,

suggerint per primera vegada que l’ADN porta la

informació genètica.

El 1937, el físic i biòleg anglès William Astbury

produeix la primera imatge per difracció de raigs X

que mostra que l’ADN te una estructura regular. El

1943 l’investigador mèdic dels Estats Units, nascut a

Canadà, Oswald Avery, identifica l’ADN com la

substància portadora del codi genètic, de la que estan

fets els gens i cromosomes. El paper de l’ADN en la

transmissió del codi genètic va ser confirmat el 1953

per Alfred Hershey i Martha Chase, genetistes dels

Estats Units, en el cas de l’enterobacteri Fago T2.

A meitat del segle XX era molt el que es coneixia de

l’ADN, però no se sabia quina era la seva estructura,

és a dir, com estaven distribuïts els components de

cada nucleòtid, bases, sucres i fosfats, dins del

mateix.

Els descobriments que el 1953 van portar a Watson i

Crick a la publicació del seu famós article, va fer

exclamar Watson que «havien descobert el secret de

la vida».

Estructura de l’ADN

Quan Franklin va arribar al King's College, el 1951,

Wilkins i Gosling portaven treballant ja un any en la

determinació de l’estructura de l'ADN i havien obtingut

Les quatre bases de l’ADN, models de boles.

Imatge Wikimedia Commons

Primera imatge de l'ADN per difracció de raigs X,

de William Astbury.

Treta de l'article d'Astbury, WT, Bell FO (1938)
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algunes imatges per difracció de raigs X. Franklin, a

qui li va ser assignat Gosling com doctorand, tenia

més experiència que ells en aquesta tècnica de

difracció, va millorar els procediments i va obtenir

fotografies molt més nítides. Quan Wilkins va demanar

Franklin sobre la tècnica que emprava, ella li va

contestar de forma que ell va considerar despectiva.

Franklin tenia un caràcter fort i una forma d'expressió

directa i de vegades tallant, mirant als ulls i, en canvi,

Wilkins era tímid i no mirava directament. El cas és

que de seguida es va fer patent que no podien

treballar junts, formant equip, i el director del

departament va decidir que treballessin separats:

Wilkins d'una banda i Franklin i Gosling d'una altra.

Franklin i Gosling van trobar que l'ADN presentava

dues formes segons la mostra fos seca (A) o molt

humida (B). La forma A era curta i ampla i la B era

més llarga i prima. Quan el director del departament

va decidir que treballessin separats, Franklin i Gosling

es van dedicar a la forma A de l'ADN i Wilkins a la B.

Al món havia altres investigadors treballant en la

determinació de l’estructura de l’ADN. Potser els dos

equips d’investigadors més importants eren el de

James Watson (Chicago, USA, 1928) i Francis Crick

(Northampton, Regne Unit, 1916 – San Diego, USA,

2004), que treballaven al laboratori Cavendish, a uns

90 km del King's College, i el de Linus Pauling

(Portland, Oregon, USA, 1901 – Big Sur, California,

1994), reconegut químic i bioquímic de l’Institut de

Tecnologia de California, Caltech.

Pauling i Watson i Crick tenien models erronis de

l’ADN, amb les cadenes a l'interior i les bases

orientades cap a fora i Pauling havia parlat inclús

d'una triple hèlix. Pauling havia demanat en 1951

fotografies a Wilkins, però aquest se les va negar. El

novembre de 1951, Watson i Crick van conèixer, en un

seminari donat per Franklin, les tècniques i alguns dels

resultats d'aquesta. Pauling va ser convidat el maig de

1952 a una reunió de la Royal Society de Londres en

la que es van mostrar les fotografies de Wilkins i

Franklin. Però les autoritats americanes van negar el

passaport a Pauling per anar en contra dels interessos

dels Estats Units. Pauling era un activista d'esquerra

contra la cursa nuclear que mantenien Estats Units i

l'aleshores Unió Soviètica.

En els mesos següents, Wilkins va mostrar a Watson i

Crick, que eren amics seus, les fotografies que anava

obtenint Franklin, sense el seu permís i sense que ella

ho sabés. El febrer de 1953, Wilkins va mostrar a

Watson la després famosa fotografia 51, en la que es

veia nítidament la doble estructura helicoïdal de l'ADN.

Watson sabia que Linus Pauling estava a punt de

Maurice Wilkins.

Imatge Wikimedia Commons

James Watson i Francis Crick, premi Nobel medicina 1962. Linus Pauling, premi Nobel química 1954. Watson i Crick van obtenir el premi

juntament amb Wilkins. Imatges de la pàgina dels premis Nobel
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publicar una possible estructura de l’ADN, que a ell li

semblava errònia. La fotografia 51, que de fet havia

estat feta per Gosling, sota la direcció de Franklin, era

la confirmació que els calia, juntament amb les seves

dades i càlculs, per avançarse en la publicació de

l'estructura de l'ADN, el que van fer l'abril de 1953 a

la revista Nature. Wilkins d’una banda i Franklin i

Gosling d’una altra, també van publicar a Nature els

seus resultats el mateix mes d’abril, en dos articles

separats que, de fet, donaven suport a la proposta de

Watson i Crick. Franklin no creia però, que tots

plegats tinguessin prou evidències per assegurar que

aquesta era l'estructura de l'ADN.

El 1958, Matthew Meselson i Franklin Stahl van

demostrar que la replicació de l’ADN en el bacteri

Escherichia Coli es produeix obrint la doble cadena i

donant lloc a dues dobles cadenes iguals, en

cadascuna de les quals es conserva una cadena simple

original. Van utilitzar radioisòtops per fer el seguiment

de cada cadena. La hipòtesi de la doble cadena

helicoïdal per l’estructura de l’ADN, que Watson i Crick

proposaven en el seu article de 1953, quedava així

confirmada . El 1962 va ser concedit a James Watson i

Francis Crick, juntament amb Maurice Wilkins, el

premi Nobel de medicina «per els seus descobriments

sobre l'estructura molecular dels àcids nucleics i la

seva importància per a la transferència d'informació

en la matèria viva». Rosalind Franklin havia mort

quatre anys abans i ja no va poder optar al premi, que

només es concedeix a científics vius.

Franklin més enllà de l’ADN

El març de 1953, Franklin va marxar del King's College

al Birbeck College, també a Londres, fugint del mal

ambient i de les discussions amb Wilkins. La seva

etapa com investigadora de l’estructura de l’ADN era

una més a la seva vida professional. Al Birbeck College

continuà treballant en determinació d’estructures per

difracció de raigs X, dirigint el seu propi grup i fent

importants publicacions. Va investigar un altre àcid

nucleic, l’àcid ribonucleic o ARN que, a diferència amb

l’ADN, té només una cadena i intervé en la síntesi de

proteïnes. L’ARN és present en alguns tipus de virus,

com el del mosaic del tabac, que va ser estudiat per

Franklin.

Fotografia 51 de Rosalind Franklin i Raymond

Gosling. Maig 1952.

Imatge Ava Helen and Linus Pauling Papers

Duplicació de l’ADN, comprobada per Meselson i Stahl.

Imatge treta del seu article

Diferències entre l’ARN i l’ADN.

Imatge Wikimedia Commons
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A mitjans de 1956 se li va detectar un tumor a

l'abdomen, del que es va tractar i va passar un

període de convalescència amb diferents parents i

amics, com Francis Crick i la seva dona, Odile, de la

que era molt amiga. Mentrestant el seu grup

continuava treballant sota la seva supervisió a

distància. A finals de 1957 va recaure i va haver de

tornar a l’hospital. Va morir de càncer l'abril de 1958.

Franklin i les relacions personals

Per completar la visió del personatge, es obligat

referirse a les seves relacions personals, ja que, per

exemple, la seva difícil relació amb Wilkins, va incidir

en la seva carrera professional. Hi ha constància de

relacions amb parents i amics del seu entorn com

Francis Crick i la seva dona Odile, però hi ha només

dos casos en els que es pot parlar d’una relació més

íntima.

L’estada a Paris, entre 1947 i 1951, va ser cabdal en

la seva formació com a cristal·lògrafa de raigs X. Però

també va ser important en la seva vida la relació amb

Jacques Mering, cap del laboratori de cristal·lògrafia.

Mering era una persona estricta en els aspectes

professionals però no així en el temps d’oci, on

promovia les relacions entre els seus investigadors.

Estava separat de la seva dona, encara que no es van

divorciar, i va mantenir relacions amb diferents dones.

Va ser descrit com una persona encantadora que feia

que totes les dones joves al seu voltant s’enamoressin

d’ell. Segons Anne Sayre, Franklin va estar

enamorada de Mering i ell també es va sentit atret per

la seva intel·ligència i bellesa, però en una visita de

Mering, després de l’estada de Franklin a Paris, van

trencar la relació. Brenda Maddox, a la seva biografia

de Franklin, diu que la seva relació més propera va ser

probablement amb Donald Caspar que havia treballat

amb ella al Birbeck College com estudiant de

postdoctorat. L’any 1956, en un viatge als Estats

Units, el va visitar a casa seva. Ella mateixa va dir que

«era un partit ideal» i que inclús s’hauria pogut casar

amb ell. Fora de Mering i Caspar, no hi ha constància

d’altres relacions íntimes en tota la seva vida.

Quan Franklin va arribar el 1951 al King's College, es

va trobar amb un ambient que ara titllaríem de

sexista, que la va incomodar. Havia una diferència

d'estatus entre homes i dones, que es notava en

aspectes quotidians com que els homes disposaven

d’un menjador gran i les dones havien d’anar a un

menjador mixt. Maddox diu però, que molts científics,

homes i dones, feien el cafè i menjaven al migdia en

el menjador mixt. Maddox a l’article a la revista

Nature de 2003 «La doble hèlix i la heroïna

explotada», diu que s’ha volgut crear una llegenda

feminista al voltant de Franklin, basada en l’ambient

que havia al King’s College, en el profit que Wilkins,

Watson i Crick van treure del seu treball i en els

comentaris que Watson fa al seu llibre «La doble

hèlix». Watson reconeix que ningú al King’s College

sabia que ell i Crick havien vist les fotografies de

Franklin, que ella devia haver estat reconeguda com

coautora del descobriment, però Wilkins no va trobar

una manera decent d’inclourela i insisteix en jutjarla

més per la seva aparença que per la seva qualitat com

a científica.

El que podia haver estat i no va ser

El que podia haver estat i no va ser és,

segurament, el que fa més atractiu el

personatge de Franklin.

Si Franklin no hagués mort prematurament,

el comitè Nobel hauria hagut de decidir el

1962 entre premiarla com a coautora del

descobriment de l’estructura de l’ADN, per la

seva pròpia investigació i la decisiva

Mural a l’edifici FranklinWilkins del King’s College de

Londres. Imatge Wikimedia Commons.
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fotografia, o premiar a

Wilkins, que aleshores ja

portava deu anys investigant

l’ADN.

Si hagués tingut una millor

relació professional amb

Wilkins, potser haurien pogut

avançar més ràpidament en la

investigació, reservar les

seves dades i publicar la

hipòtesi de la doble hèlix

abans que Watson i Crick. Cal

dir però que, quan Franklin va

veure la publicació de Watson

i Crick i inclús després de que

ella publiqués la fotografia 51,

que de fet els donava suport,

ella no creia que tinguessin

prou evidències per fer la hipòtesi de la doble hèlix.

Però això són conjectures que no porten enlloc, ja que

les coses van passar d’una altra manera, com s’ha

explicat. Però les circumstàncies que es van donar al

voltant d’un dels descobriments científics més

importants del segle XX, perseguit per els millors

científics del moment, inclosa Franklin, i en el que una

fotografia va marcar irreversiblement el desenllaç

continua atraient l’interès molts anys després, com ho

prova l’obra de teatre «Photograph 51» representada a

Londres l’any 2015, de la directora Anna Ziegler,

protagonitzada per Nicole Kidman.

Fonts d’informació

 Brenda Maddox, Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA, Harper Collins, New York, 2001.

 Jacques Mering https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Mering

 Història de l’ADN. Wikipèdia anglesa. https://en.wikipedia.org/wiki/DNA#History

 Astbury WT, Bell FO (1938). "Some recent developments in the Xray study of proteins and related structures".

Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 6: 109–21

http://www.leeds.ac.uk/heritage/Astbury/bibliography/CSHSQB_Astbury_and_Bell_1938.pdf

 WATSON, J., CRICK, F. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature

171, 737–738 (1953). 25 April 1953 https://doi.org/10.1038/171737a0

En pdf: http://dosequis.colorado.edu/Courses/MethodsLogic/papers/WatsonCrick1953.pdf

 WILKINS, M., STOKES, A. & WILSON, H. Molecular Structure of Nucleic Acids: Molecular Structure of

Deoxypentose Nucleic Acids. Nature 171, 738–740, 25 April 1953. https://doi.org/10.1038/171738a0

 FRANKLIN, R., GOSLING, R. Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate. Nature 171, 740–741 (1953),

25 April 1953 https://www.nature.com/articles/171740a0

https://es.scribd.com/doc/140145588/MolecularConfigurationinSodiumThymonucleateFranklinNature1953

 Linus Pauling and The Race for DNA

http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/dna/index.html

Matthew Meselson and Franklin W. Stahl, The replication of DNA in Escherichia coli, Proc Natl Acad Sci U S A.

1958 Jul 15; 44(7): 671–682. https://www.pnas.org/content/44/7/671

Cartell anunciador de l’obra de teatre «Photograph 51»,

protagonitzada per Nicole Kidman



28

 James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins, Premi Nobel de Medicina 1962

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1962/summary/

 James D. Watson, The double helix: A personal account of the discovery of the estructure of DNA. Weidenfeld &

Nicolson, 1968. Phoenix ebook, 2012.

 Brenda Maddox, "The double helix and the ‘wronged heroine’", Nature, Vol. 421, 23 January 2003.

En pdf: http://www.biomath.nyu.edu/index/course/hw_articles/nature4.pdf

 Sayre, A. Rosalind Franklin and DNA. Norton. New York. 1975

 Nicole Kidman, «Photograph 51». Setembre a novembre de 2015. Londres

https://youtu.be/bPCjY2zLCI

JOSEP LLUÍS DIEZ

Traducció d'un article de Sarah Wells, periodista cien

tífica, aparegut a la revista d'internet Sapce.com.

https://www.space.com/decadeinastronomy2010s

scienceretrospective.html

Fa una revisió, any per any, dels principals esdeveni

ments dins dels món de l'astronomia. Així comença

per l’any 2010 quan la nau Deep Impact va a visitar

un segon cometa, primer havia visitat el Tempel 1 el

2005 i després, com que li quedava combustible, va

fer el Hartley 2. La sorpresa va ser trobar que aquest

darrer era molt actiu i expulsava gasos compostos per

cianurs des de la seva superfície. Va ser la primera

sonda en visitar dos cometes en una missió.

El 2011, després d’un viatge de 6 anys i mig, la sonda

Messenger va arribar a Mercuri i es va instal·lar a la

seva òrbita per estudiar la seva geologia, composició i

atmosfera. Va ser la primera nau en orbitar de forma

estable el planeta, fet complicat des del punt de vista

de l’enginyeria espacial astronàutica, degut a l'estra

bada gravitatòria del Sol. El mateix any la sonda

Dawn, llançada el 2007, va arribar al cinturó

d’asteroides i va observar Vesta, estudiant la seva

composició.

El 2012 ens vàrem acomiadar de la sonda Vogayer 1,

llançada el 1977, quan va entrar a l’espai

interestel·lar, ja sense la influència del Sol. Seva va

ser la coneguda fotografia del nostre planeta vist des

de Saturn, com un Pale Blue Dot (un pàl·lid punt

blau), feta el 1990. També ha sigut la nau feta per

humans que més distància ha recorregut. El 2019

encara enviava dades a la Terra.

El 2013 va estar marcat pel pas del cometa Ison que

s’esperava fos espectacular al passar prop del Sol,

doncs se li suposava un nucli prou gran, però no va

ser així i es va fondre al passar pel periheli. Una

decepció pels científics. Per sort per alguns i no tanta

per altres, 15 de febrer va caure a Txeliàbinsk, a l’est

de Moscou, un meteorit de 17 metres i 10 tones, que

va explotar a uns 20 km d’alçada. Va resultar ferides

prop de 1.000 persones i es van fer malbé molts

edificis. Es va considerar més un bòlid que un

meteorit. D’haver xocat a terra, hagués quedat una

mica per sota de l’impacte de Tunguska del 1908.

Aquell any també es van detectar dos neutrins

d’origen còsmic a l’experiment Ice Cube Observatory a

l’Antàrtida. Es desconeix la font dels neutrins, però

Una gran dècada per l’astronomia

L'asteroide Tempel 1 vist per Deep Impact

Foto APODNasa del 16 febrer 2011
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podria ser una supernova, un forat negre o un esclat

de raig gamma.

El 2014 va ser notable per la fita d’haver aterrat al

damunt d’un cometa. El fet el va aconseguir la nau

Rosetta de l’ESA. Poc dies després d’entrar en òrbita,

va deixar anar sobre la superfície del cometa la petita

nau Philae, encara que va tenir la mala sort de rebotar

i anar a caure a una zona d’ombra, on no va poder

utilitzar els panells solars i només va durar un dia

enviant informació. Va detectar una superfície gelada i

molècules orgàniques.

El 2015 va destacar per la visita de la sonda New

Horizons al planeta nan Pluto. Es van obtenir unes

magnífiques imatges que van permetre estudiar a fons

tant Pluto com Caront. També la sonda Cassini,

orbitant Saturn, va fer unes fotos del seu satèl·lit

Encèlad en el que es podien observar guèisers,

evidència d’un oceà global al seu interior. Aquest

descobriment va reobrir la polèmica sobre una

possible presència de vida en ell.

El 2016 va ser una any històric per a els físics. Es van

detectar les ones gravitacionals produïdes per la

col·lisió de dos forats negres fa milions d’anys, que

distorsionen l’espaitemps quan el travessen, tal com

va predir Albert Einstein el 1915. Es va aconseguir la

medició amb la concurrència dels dos interferòmetres

LIGO a Estats Units. Aquest mateix any el telescopi

Hubble va detectar uns guèisers de vapor d’aigua de

200 km d’alçada ejectats des del pol sud de la lluna

Europa de Júpiter. Aquest fet dóna peu a sospitar que

pugui haver vida microbiana a sota.

L’any 2017 va tenir, a l’agost, una nova detecció

d’ones gravitacionals, ara pel xoc de dues estrelles de

neutrons. Era la cinquena detecció d’ones però la

primera lligada a un esclat de llum que es va poder

localitzar a l’espai des de telescopis terrestres i

espacials. Es va confirmar la producció d’or, platí i

urani, entre d’altres, elements químics pesats que no

es produeixen dins de les fusions nuclears estel·lars.

Al setembre, després de 13 anys de missió, es va

acabar la missió de la sonda Cassini quan es va

enfonsar dins l'atmosfera del planeta Saturn, cremant

se com un meteorit. En aquest període va descobrir

mitja dotzena de noves llunes, guèisers a Encèlad i

llacs a Tità. A l’octubre vam rebre la visita d’un

objecte provinent de fora del nostre sistema solar,

potser de la zona de Vega. Una roca en forma de cigar

d’uns 160 metres de llarg, a la que es va nomenar

Oumuamua.

El 2018 va ser un any de comiats importants,

l’explorador Mars Opportunity va deixar de tenir

contacte amb la Terra al juny a causa d’una tempesta

de pols. Estava explorant Mart des del 2004 i havia

facilitat molta informació geològica de gran vàlua.

Altre missió que es va acabar va ser la del telescopi

espacial Kepler, llançada el 2019 a la recerca

d’exoplanetes. Va descobrir 2.682 que estan

confirmats i molt més encara pendents de ferse. Al

seu lloc es va col·locar el telescopi TESS i a l'octubre

de 2021 està previst que ho sigui el James Webb.

Per l’any 2019 el fet més destacat va ser la trobada de

la nau New Horizons que va aproparse a l’asteroide

Arrokoth, abans conegut pel motiu de Ninot de Neu.

També la sonda Hayabusa de JAXA, va visitar

l’asteroide Ryugu i l’OsirisRex de NASA el Bennu.

Aquestes dues darreres amb la intenció d’agafar

mostres superficials i portarles de nou a la Terra. A

l’abril va succeir un fet sorprenent, la primera foto

d’un forat negre situat a M87, dintre del projecte

Event Horizon Telescope. Va ser fet per interferome

tria entre molts telescopis del planeta. Aquest temes

ja van ser comentats a la revista de l'any passat.

CARLES PUNCERNAU

Plomes al damunt d'Encèlad

Foto APODNasa del 16 abril 2017
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Les
fotos
dels
nos
tres
socis

Autor:

Kilian
Vindel

Milky way nucleus, Iridium Satellite, Jupiter, Trifid Nebula and Lagoon Nebula over Maupas Peak. Superbagnères. Luchon. Haute Garonne.

Canon EOS 6D MARK II Canon (EF70200mm f/4L USM) Sky: 70mm  164,0 seg  f/6.3  ISO 1250  Irix Edge Light Pollution

Mountain Peak: 200mm  1/5 seg  f/11  ISO 125

Starry night in black and white and first snowfall in Vallter (Gra de Fajol) under de moon light, 29.08.2020. Vallter 2000. Ripollés.

Canon EOS 6D MARK II Irix firefly 15mm f/2.4 Irix edge light pollution (sky) Skywatcher equatorial mount StarAdventurer sky: 73,0 seg 

f/2,4  ISO 1600 Foreground: 33 seg  f/13,0  ISO 320
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Autor: Jordi Nogueroles  Feta des del seu observatori a Serinyà

Autor:
Mario Cruz

Fetes des del
seu observatori
a Porqueres

Cometa Neowise, del dia 17 de juliol a les 22h. 45m. aprox., El cometa estava a una alçada sobre l'horitzó d'uns 14 graus
i sota Ursa Major. Telescopi William Optics 110 , f/7 i càmera Canon 60 da  10 imatges de 10 segons , processat amb Pixinsight
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Cometa Neowise fotografiat

el 8 de juliol

Dues imatges més del

cometa Neowise sobre

Banyoles.

La primera indicant la

trajectòria a seguir.

La segona, mostrant, al

temps que el cometa, la

contaminació lumínica de

Banyoles i un anòmal feix

de llum que surt del

centre de la vila.


