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Editorial

Si la temporada 201920 va ser

Banyoles. El taller de

dolenta per causa de la pandèmia,

Slime

no podem dir que l’actual 202021

suspendre. Encara que

també

sigui per a llançar coets. Si al

al mes de juny, i amb

març del 2020 es van suspendre

totes les prevencions,

les Tardes de Ciència i es va tancar

es va fer una activitat al càmping

interessats, com Estats Units, Xina

el Museu Darder, aquesta tempo

del

i Emirats Àrabs, ho han aprofitat.

rada hem millorat doncs hem aprés

Barcelona.

Vilà

es

amb

va

una

escola

de

De fet, la finestra es va obrir el
juliol del 2020, però les arribades

a ferles de forma telemàtica. Així,
només hem deixat de ferne una,

L’entrega del Premi Astrobanyoles

al planeta vermell han coincidit

que està reprogramada, i quatre

també es va fer de forma privada,

totes al febrer, en deu dies de

les hem fet de forma telemàtica.

informant

Finalment, a partir de l’abril, han

ordinador, sense cap cerimònia.

als

guanyadors

via

marge.

Tenim

un

interessant

article, escrit per l’Anna Larroy,
sobre el viatge protagonitzat per la

tornat a ser presencials.
No

ha

estat

únicament

un

nau dels Estats Units amb la sonda

problema per Astrobanyoles, totes

Perseverance

d’en Ramon Folch, fins i tot, fora

les entitats que ens dediquem a la

helicòpter Ingenuity.

de l’àmbit del Museu, les vam fer

divulgació

al Teatre Municipal i a l’Auditori per

reinventar fent les conferències de

Dues d’elles la de l’Alícia Sintes i la

s’han

hagut

i

el

seu

petit

de
També

cal

recordar,

com

tenir major cabuda d’oients, degut

forma telemàtica. L’avantatge ha

efemèride, que es va produir la

en part a la reducció de capacitat

estat de que ha funcionat millor la

conjunció

entre

els

planetes

per causa de la pandèmia i a les

informació i hem pogut assistir a

Júpiter i Saturn. A l'interior en

certes expectatives d’èxit espera

xerrades

podreu

des.

Granada o Figueres.

algunes fotos dels nostres socis.

La xerrada de la Setmana de la

En quant al programa de ràdio,

Per acabar, un petit record per un

fetes

tan

a

Madrid,

llegir

un

article

amb

Ciència i la del dia Internacional de

Sopa

pogut

soci de l’entitat, en Ramon Rubio,

la Dona i la Nena a la ciència,

realitzar sense cap problema, no

que ens va deixar sobtadament el

també

més, que els quatre membres de

passat mes de maig. Era un gran

l’assemblea

l’equip que el feien, s’havien de

amant de l’astronomia, un lector

anual de socis i tres SoparsG, el

situar en dos estudis separats i,

incansable i assistent fix a totes les
nostres activitats. Descansi en pau.

es

temàtica.

van

fer

Igualment

de

forma

d’Estrelles,

Club de Lectura i dues xerrades a

evidentment,

entitats externes, com la UB i

precaució. Ha estat l’any del debut

l’IQS, ambdues de Barcelona.

en antena de tres nous socis, Anna
Larroy,

D’altre

banda,

han

patit

les

xerrades a escoles, només s’ha fet

amb

s’ha

Miquel

mesures

Molina

i

de

Antoni

Raïch, i els resultats han estat molt
positius.

LA JUNTA

una de forma telemàtica i altre per
preguntes.

Com tema general podem dir que

Tampoc s’han pogut realitzar els

el 2021 ha estat l’any de Mart, per

tallers d’astronomia previstos, el

això li dediquem la portada. Hi

escrit,

responent

nostre i el del Casal Cívic, ni la

havia

sortida amb la Biblioteca Pública de

llançament pels coets i els païssos

una

bona

finestra

de
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Resum de la temporada 202021

Si la temporada anterior, al març vam ha
ver de suspendre totes les activitats,
aquesta ha estat una barreja de tot. Hem
fet la majoria d’activitats a travès d'inter
net, de forma telemàtica, cadascú a casa
seva i connectantse per l’ordinador, la
tauleta o el mòbil.
Així vam començar a l’octubre, la primera
Tarde de Ciència (TdC) va ser des del
Darder,

que

sistema

de

ja

havia

gravació

implementat

el

fent

la

servir

plataforma Zoom, i la va fer el nostre
company

Kilian

Vindel

amb

una

apassionant explicació d’un viatge per
L’Univers en 45’.
Les

TdC del novembre i desembre les

vam suspendre.
A partir del gener es van fer tres més de
forma telemàtica, amb en Daniel Martín
del Centre d'Estudis Avançats de Blanes
sobre

un

tipus

d’animals

marins,

els

poliquets, una mena de cucs marins, amb
el títol Gats, gossos i tegres sota el mar?.
Al febrer en Nuno CostaBorges sobre
Tècniques de reproducció assistida. Avui i

Aspecte de la xerrada al càmping del Vilà

demà. El març en Xavier Pons ens va par
lar sobre la dinàmica del territori català,
des del punt de vista de la geografia i els
satèl·lits, amb 30 anys de dinàmica del territori de

La xerrada de la Setmana de la Ciència, feta per la

Catalunya des dels satèl·lits.

Dra. Garcia Vidal també es va fer de forma telemàtica
sobre intel·ligència artificial i la covid, amb el títol

Fins a l’abril no ens va donar la Covid19 un respir i es

Innovació en la lluita en front el Covid19. Així com la

van poder començar a fer xerrades presencials, com la

que ens va oferir el company Josep Lluís Diez pel Dia

d’en Carles Puncernau, el President, sobre asteroides,

Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència parlant

amb el títol Asteroides, ahir, avui i demà. Al maig vam

de les dues dones que van guanyar el Nobel de

ferla grossa, vam anar al Teatre Municipal a escoltar

Química el 2020, Emmanuelle Charpentier i Jennifer

l’Alícia Sintes, una experta mundial en el camp de les

Doudna.

ones

gravitacionals.

Ens

va

parlar

de

Les

ones

gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers.

La trobada habitual del Club de Lectura, amb la
Fundació d’Isaac Asimov, que promou en Jaume Bayó,

Per acabar la temporada, una xerrada, ara a l’Auditori,

també es va tenir que fer de forma telemàtica. Així

feta per Ramon Folch tot parlant del clima i de

com l’Assemblea anual de socis de l’entitat i dues

nosaltres, sota el títol Què li passa al clima: i a

xerrades més que en Carles Puncernau va fer a

nosaltres?. Aquesta la vam organitzar conjuntament

distància a la UB i a l’IQS sobre Curiositats del sol i de

amb el Centre d’Estudis Comarcals.

la lluna.
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Equip del programa
de ràdio Sopa d'es
trelles: Toni Raïch,
Josep Angelats, Car
les Puncernau, Miquel
Molina,

(dalt d'es

querra a dreta), Enric
Figueras, Josep Lluís
Diez i Anna Larroy
(abaix)

Ja posats a fer trobades telemàtiques, vam aprofitar

Vilà, amb 70 alumnes d’una escola de Barcelona.

per fer tres SoparsG, des de casa, també va ser una
nova experiència, però em sembla que tots els

Aquesta pandèmia és el que ens va deixar fer.

participants

Esperem que la propera temporada sigui normal.

haguéssim

preferit

una

trobada

real

davant del pa amb tomàquet i embotits més que estar
davant d’una pantalla. El seus títols van ser Ciència en
temps

de

Postmodernitat

al

desembre,

el

CARLES PUNCERNAU

Radiotelescopi d’Arecibo al febrer i Vida extraterrestre,
la tenim a tocar? al mes de maig.
En quant a les xerrades a

Foto de la pantalla d'un SoparG per internet.

escoles i instituts, va haver de

En Ramon Rubio (dep) és el de la segona fila a l'esquerra

tot,

una

suspesa,

dos

per

zoom i una altra responent
preguntes

per

escrit.

Una

bona varietat d’opcions, totes
elles completament descone
gudes fins ara.
Ara

be,

també

es

van

suspendre les sortides amb la
Biblioteca Pública de Banyoles
i el Centre Excursionista de
Banyoles. Igualment, el Taller
d’astronomia previst al Casal
Cívic

al

novembre.

Només

vam poder fer una activitat
amb escoles, amb totes les
prevencions, al càmping del
5

Premi Astrobanyoles 2021,
11ª edició

col·laboren amb els treballs de recerca de batxillerat.
Però cal dir que van superar les dificultats amb escreix
i van mantenir el nivell d’edicions anteriors. El Jurat

El 9 d’abril a les 20:00, com era previst a les bases,

felicita a guanyadora, finalistes i tutors per la feina

es va comunicar a la guanyadora, finalistes i tutors

realitzada

dels treballs, el resultat del concurs per optar al Premi
Astrobanyoles de Recerca i Divulgació Científica, any

Tots els treballs, així com els d’edicions anteriors es

2021, 11a edició. La situació de la pandèmia de la

poden veure a la pàgina:

Covid19,

no

aconsellava

encara

fer

l’acte

de

lliurament en forma presencial, amb el moviment de

http://www.astrobanyoles.org/codi/premihist.php?any
h=2021

JOSEP LLUÍS DIEZ

persones a la sala que s’acostuma a produir. El Jurat
va decidir donar el Premi a Carla Costa i Callís,
alumna de l’institut Pla de l’Estany, per el treball
«Remenar diners, microorganismes en moviment»,
del

que

ha

estat

tutora

la

professora

Helena

Puigdemunt Oliveda.
El Jurat va declarar dos finalistes, Marc Grabulosa
José, alumne de l’institut Pla de l’Estany, per el treball
«Quan

els

números

sonen.

Una

visió

física

i

matemàtica de la música», del que ha estat tutor el
professor Jordi Lagares Roset, i Aniol Juanola Vilalta,
alumne de l’institut Pere Alsius i Torrent, per el treball
«Comparació d’ones», del que ha estat tutor el
professor Josep Kostopoulos Rami.
En aquesta edició, ha hagut una dificultat afegida per
portar a bon terme els treballs, ja que alguns d’ells no
van poder realitzar el assaigs que tenien previst fer
als laboratoris universitaris que, des de fa uns anys,

Portada del treball guanyador
de la Carla Costa i Callís

Portades dels dos treballs finalistes,
Marc Grabulosa José i Aniol Juanola Vilalta

6

Convocada l'dotzena
edició del Premi
Astrobanyoles 2022
Astrobanyoles, com a entitat impulsora de
l'astronomia i la ciència, convoca la Dotzena
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.

Tardes de Ciència 20202021

1 L’Univers en 45 minuts
10.10.2020. Museu Darder
Kílian Vindel. Vicepresident
d’Astrobanyoles

La xerrada tenia com a única finalitat
resumir

les

estructures

principals

de

l’Univers visible, és a dir, els Sistemes
Solars, les Galàxies i el propi Univers, amb
un darrer minut purament especulatiu.
El punt de partida de l’audiovisual és el
nostre sistema solar, en el que hem visitat
Mart, el cinturó d’Asteroides i Europa.
Respecte a Mart hem aprofundit en el
contrast entre el Mart actual, desèrtic i fred, envers el

En Kilian Vindel en un moment de la
seves explicaions

Mart pretèrit, càlid i humit. Hem parlat de la Missió
Maven, de la NASA, per posar el focus d’aquest canvi
7

les

les

A un resum previ el propi ponent, va dir: «En general,

descobertes del rover geològic “Curiosity” i de la

tendim a pensar que nomes els éssers humans som

presència de components estretament lligats amb les

capaços de dur a terme estratègies de qualsevol tipus

en

tempestes

solars.

Hem

parlat

de

sals marines. Respecte al cinturó d’asteroides, hem

(joc, defensa, atac, ...) . Per extensió, ens resulta

parlat del la seva situació, de la seva incidència en

senzill associar comportaments similars amb animals

bona part l’aigua que hi ha a la Terra a través dels

superiors, com els jocs dels gats, la defensa de les

impactes rebuts de condrites carbonàries i hem

nostres propietats en el cas dels gossos o les

recordat l’impacte del Yucatán, tot buscant el contrast

coreografies d’aguait i caça dels grans felins. Però,

entre els impactes rebuts i tot el positiu que, alhora,

poden éssers vius “menyspreables” com els cucs

ens han aportat. Respecte a Europa, hem parlat de les

marins

seves condicions d’habitabilitat tot citant la missió

complexos

Europa Clipper.

L’objectiu d’aquesta xerrada és donar fe que la

desenvolupar
i

dirigits

també

comportaments

cap

objectius

a

tan

concrets?

resposta a aquesta pregunta és, òbviament, sí. Només
Hem continuat el nostre itinerari tot situant el nostre

cal saber a on mirar.»

sistema solar dins la Via Làctia, i hem aprofundit en la
seva arquitectura i en algunes dades, de la mà de la

La xerrada va anar sobre cucs marins, els poliquets.

Missió

Paraula que ve de «poli» (molts) i de «queta».

Gaia.

Finalment

ens

hem

endinsat

en

l’arquitectura de l’Univers visible, donant dades del

Les quetes són uns fil·laments rígids que tenen alguns

nombre de Galàxies que, des de la nostra posició i

anèl·lids (cucs) per desplaçarse. N‘hi ha d’exca

tecnologia, es poden inferir. I en el darrer minut, com

vadors, reptadors tubícoles, nedadors i que utilitzen

hem comentat inicialment, ens hem preguntat si la

per

darrera frontera és l’Univers o, com la mecànica i la

ecosistemes marins i formen part de l’alimentació de

d’altres

menes.

Fonamentalment

viuen

en

matemàtica quàntica indiquen, hi ha infinits Univer

molts organismes. Solen viure en simbiosi, amb les

sos.

avantatges i desavantatges que això representa.

2 Gats, gossos i tigres sota el mar?

paràsit de certs bivalves. En aquest cas entra pel sifó,

09.01.2021. Sessió online, transmesa des del Museu

una estructura tubular amb diverses funcions, com

El cuc assimilat a un gat és l’oxydromus okupa. Un

Darder de Banyoles.

respiració, alimentació, locomoció o reproducció. Es

Daniel Martín. CEABCSIC.

cola per aquest tub a l’interior de la clova i resideix a
les brànquies. En el cas del gos ens presenta
l’arctonoe vittata. És un
cas

El poliquet assimilat a un gat

de

simbiosi

tualista,

els

simbionts

en

mu
dos
surten

beneficiats. El cuc de
fensa a mossegades al
molusc, un barretet, de
l’atac d’una estrella de
mar, al temps, el cuc
queda defensat a l’in
terior

del

mol·lusc.

Al

tercer cas, el tigre, parla
de ophthalmonoe petti
boneae. Aquest cuc viu
dintre d’un altre cuc més
gran

i

el

defensa

de

l’atac d’un tercer cuc.
També

ho

mossegades.
d’un

cas

fa
Es

de

a

tracta
comen

salisme. Ens ha mostrat

8

uns vídeos on es veu l’activitat que
duen a terme aquests cucs. Una
tarda ben aprofitada per la ciència i la
cultura.

3

Tècniques

de

reproducció

assistida: avui i demà
13.02.2021. Sessió online, transmesa
des del Museu Darder de Banyoles.
Nuno CostaBorges. Director científic
d’Embryotools S.L.
El Dr. CostaBorges és un embrio
logista

amb

pràctica.

18

Va

l’Autònoma

anys

fer

el

de

posteriorment,

de

clínica

doctorat

Barcelona

va

ser

un

a
i,

dels

Una de les imatges utilitzades pel Dr. CostaBorges en les seves explicacions

fundadors de l’empresa Embryotools
on desenvolupen noves tècniques i
cara al futur, els reptes biològics que tenen estan

mètodes per assessorar a hospitals i clíniques.

associats a infertilitat o subfertilitat lligada al baix
Les

Tècniques

consisteixen

en

de

reproducció

auxiliar

assistida

processos

(TRA)

reproductius

destinats a ocórrer espontàniament en l’aparell genital

nombre

o

qualitat

dels

oòcits,

fallada

ovàrica

prematura, infertilitat lligada a l’edat o esperma
d’incerta qualitat.

femení per mitjà d’un protocol clínic. Les TRA poden
ser de baixa complexitat, com la inseminació artificial,
o d’alta complexitat, com la fecundació in vitro (FIV).
La inseminació artificial consisteix en l’estimulació de

4 30 anys de dinàmica del territori de Catalunya

l’ovari per induir l’ovulació, la preparació del semen al

des dels satèl·lits

laboratori i la introducció del semen amb una cànula

13.03.2021. Sessió online, transmesa des del Museu

per a la inseminació. La FIV es pot fer posant en

Darder de Banyoles.

contacte l’òvul amb els espermatozoides en una placa

Xavier Pons, catedràtic de Geografia a la UAB

de cultiu perquè tingui lloc la fecundació per si sola, o
seleccionant un espermatozoide i introduintlo en
Aquestes

Teledetecció o percepció remota, és la ciència i

tècniques es van començar a desenvolupar l’any 1944

tecnologia que tenen per finalitat l'obtenció remota de

l’òvul

mitjançant

una

agulla

d’injecció.

a la Universitat de Harvard, però no va ser fins el

dades

1978 que va néixer el primer bebè concebut in vitro,

processament i anàlisi aplicat a l’observació des de

a

través

de

sensors,

així

com

el

seu

la Louise al Regne Unit. A la península el primer va ser

l’espai, l’aire o el terreny de la Terra, l’Univers o el

a Barcelona el 1984 a la Clínica Dexeus. Actualment

fons marí. Inclou tècniques com la fotografia aèria, la

es creu que arriben a 8 milions els bebès nascuts per

fotogrametria i la cartografia.

FIV i que poden néixer fins a mig milió més cada any.
A Espanya, les TRA representen més d’un 9% del total

Introdueix

el

servidor

SatCat

com

el

servidor

de naixements, sent el tercer país del món on es fan

d’imatges de Satèl·lit de Catalunya, projectant unes

més. El motiu rau en la legislació vigent, menys

imatges. Aquestes són obtingudes des de plataformes,

restrictiva en comparació amb d’altres països i en el

que poden ser aèries – avions, globus, drons o

preu.

espacials satèl·lits, estacions espacials. Els sensors
poden ser actius, com radar o lidar, o passius com

Es considera que una de cada 10 parelles a tot el món

fotografia aèria o radiòmetres. Segons la informació

experimenta algun tipus de problemes d’esterilitat. De

enregistrada poden ser analògics o digitals i segons la
9

els

llocs

aquests

on

s’originen

fenòmens,

el

tots

cinturó

d’asteroides, entre Mart i Júpiter,
el de Kuiper més enllà de Neptú i
el núvol d’Oort que arriba fins a
una distància d’1 anyllum.

Va

mostrar imatges de Ceres, que
ara és un planeta nan, i de Vesta.
Va

seguir

asteroides

amb

imatges

Lutècia,

dels

Eros

i

Iktokawa, el cometa Txiriumov
Geramisenko i la sonda Rosetta
en el seu viatge del 2014. Va

Un dels mapes utilitzats pel Dr. Pons

mostrar imatges de l’impacte del
cometa

regió espectral sensible, visible, infraroig no tèrmic,
tèrmic o microones. Els Mapes d’usos i cobertes del
sòl de Catalunya (MUCSC) es fan cada cinc anys amb
la

millor

metodologia

del

moment,

tot

utilitzant

imatges del Landsat i del Sentinel2.

ShoemakerLevi

contra

Júpiter el 1994, de l’explosió al
cel de Tunguska el 1908 i del bòlid de Txeliàbinsk el
2013, ambdós a Sibèria.
Després d’aquestes imatges va parlar de la cerca
d’asteroides a l’espai, NEO i PHO. Ja s’han identificat
més de 25.000 asteroides majors de 140 metres,

En base a aquests mapes explica els canvis detectats

d’ells prop de mil majors d’un quilòmetre de diàmetre.

entre 1987 i 2017.

Va tranquil·litzar els oients dient que el fet de que hi

Es detecten tres processos de

canvi clars: augment de les zones urbanes i vies de

hagi

comunicació amb un creixement sostingut d’unes

estiguem necessàriament en un risc seriós, i que un

3.400 ha/any, augment dels boscos a raó de 3.600

asteroide pugui impactar la Terra no significa que

molts

Neo’s

desconeguts

no

significa

que

ha/any tot i la inestabilitat de les superfícies boscoses

necessàriament sigui una amenaça per la població

(incendis), pèrdua de superfícies de conreus amb una

humana, ja que les 3/4 parts del planeta són mars.

mitjana superior a 3.700 ha/any. Aquest estudis

Per acabar va explicar com estudien els científics

permeten confirmar que el foc i el creixement urbà

l’opció

són els principals motors del canvi.

impactar amb la Terra, uns detalls de la missió DART

de

defensa

contra

un

PHO

que

volgués

de la NASA per impactar sobre la lluna d’un asteroide i
veure si es desvia de la seva òrbita i va comentar que
en el futur sembla que ens espera la mineria d’aste
roides.

5 Asteroides, ahir, avui i demà
10.04.2021. Museu Darder de Banyoles.
Carles Puncernau. President d’Astrobanyoles.

Aquesta xerrada va ser de nou presencial al Museu
Darder, després de 14 mesos en que van haver de ser
telemàtiques per la pandèmia Covid19. Carles va
començar parlant de la formació del nostre sistema
solar en les seves primeres fases i la durada que va
tenir que, actualment, els científics plantegen que va
ser de només 10 milions d’anys en lloc dels 100 que,
fins ara, es preveia.
Va

aclarir

alguns

conceptes

de

vocabulari,

com

asteroide, cometa, meteorit, NEO, PHO, inicials de les
expressions en anglès de «Objecte Proper a la Terra» i
«Objecte Potencialment Perillós». Va situar a l’espai
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El nostre President, Carles Puncernau, parlantnos d'asteroides

6

Les

ones

gravitacionals:

les

noves

predeia Einstein.

missatgeres de l’univers
08.05.2021. Teatre Municipal de Banyoles.

Els fenòmens més exòtics i violents de l’univers

Alícia Sintes. Física teòrica, UIB

produeixen les ones gravitacionals de major intensitat:
fusions de forats negres i estrelles de neutrons,
explosions d’estrelles supernova, esclats de raigs

Alícia Sintes ens va presentar a Galileu com l’iniciador

gamma... Tanmateix es podria observar el que va

de l’astronomia visual, al ser el primer usuari d’un

passar just després del Big Bang, quan l’univers no
tenia ni un segon d’edat. El repte en astronomia
d’ones gravitacionals és detectar les ones i extreure la
informació que contenen. Mitjançant les OG, el maig
del 2019 van detectar la fusió de forats negres més
massiva i distant. El LIGO avançat tindrà sis detectors,
dos a EEUU i els altres quatre a Alemanya, Itàlia, Índia
i Japó.
Per acabar va comentar que actualment només estem
veient la punxa de l’iceberg i que hi ha molts temes,
en astrofísica, física fonamental i cosmologia, que
s'esperen resoldre mitjançant les OG.

7 Què li passa al clima: I a nosaltres?
12.06.2021 Auditori de l’Ateneu.
Sessió conjunta del Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles i Astrobanyoles.

La Dra. Sintes rebent un recordatori

Ramon Folch, Doctor en biologia i socioecòleg.

de la seva xerrada

telescopi apuntat al cel nocturn. L'instrument LIGO és

Ramon Folch comença ressaltant que la Terra és

el nou telescopi que ens ha obert l’astronomia a una

diferent

altra

dels

astres

del

voltant

perquè

té

una

ones

temperatura mitjana a la superfície molt estable,

gravitacionals (OG). Aquestes ones ja havien estat

degut a l’atmosfera. Al principi l’atmosfera estava

descrites per Einstein el 1915, qui deia que la gravetat

formada majoritàriament per CO2, vapor d’aigua i

forma

d’observar

el

cel,

la

de

les

no és una força sinó que és una conseqüència
de la curvatura de l’espaitemps. A partir de
1957, a la conferència de Chapel Hill a
Carolina del Nord (EEUU) es va reprendre el
fil de les OG. Fèlix Pirani, Herman Bondi i
d’altres van començar el seu estudi teòric i
Joseph Weber, a la dècada del 1960, va
desenvolupar unes barres d’alumini per la
seva detecció, però els seus resultats no es
van poder confirmar. El 1974 va ser descobert
el primer púlsar binari per Hulse i Taylor, que
van rebre el Nobel el 1993 per comprovar que
el sistema anava perdent energia, emetentla
en

forma

d’ones

gravitacionals,

tal

com

El Dr. Folch donantnos les darreres
recomanacions abans d'acabar.
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condensà

humana i la única solució és mitigar el canvi i adaptar

formant els oceans. Fa entre 2.400 i 2.700 milions

s’hi. Hem d’optimitzar l’ús de l’energia i evitar les

d’anys, les algues i cianobacteris van alliberar un gas

emissions de metà de la ramaderia industrial. Per

nitrogen;

després

el

vapor

d’aigua

es

residual i tòxic, l’oxigen, i van donar lloc a l’atmosfera

adaptarnos a les conseqüències del canvi climàtic

com la coneixem ara.

hem de protegir la línia de la costa, reajustar el mapa
agronòmic, reconvertir l’economia de muntanya i

El clima es pot dir que és la integral del temps

l’espai forestal, afavorir la producció agropecuària i

meteorològic en un període prou llarg de temps

industrial de proximitat, combinar xarxa i generació

cronològic. El clima ha estat canviant sempre per

elèctrica distribuïda, millorar l’aïllament tèrmic dels

causes

edificis, reciclar l’aigua, estimular la recerca i la

astronòmiques,

geològiques

i

activitat

volcànica. Ara, però, el canvi és molt més ràpid i és

innovació, . . .

causat per l’espècie humana. L’efecte hivernacle té un
efecte beneficiós estabilitzant la temperatura a la

«Keep calm and carry on». Amb aquesta recomanació

superfície de la Terra. Però depèn dels components

de mantenir la calma i continuar avançant en la línia

minoritaris de l’atmosfera, la proporció dels quals ha

de mitigar el canvi climàtic, acaba Ramon Folch la

canviat substancialment en els darrers anys. La

seva dissertació.

concentració de CO2, que s’havia mantingut entre 180
i 280 ppm (parts per milió) des de fa 800.000 anys,
ha passat des de 1950 fins ara, a ser de 400 ppm. El

JOSEP LLUÍS DIEZ

canvi climàtic sobtat actual és provocat per l’activitat

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la ciència
(11 de febrer)

Emmanuelle

Charpentier

i

Jennifer

Doudna,

CRISPR. L’any 2012, va publicar juntament amb

Nobel de química 2020

Charpentier l’article en el que descriuen el mecanisme

27.02.2021. Sessió online, transmesa des del Museu

complet de defensa dels bacteris basat en el CRISPR i

Darder de Banyoles.

el proposen com un nou mètode d’edició genòmica. El
mètode consisteix en utilitzar una petita molècula

Josep Lluís Diez, Astrobanyoles.

d’ARN per reconèixer el lloc o llocs de la cadena d’ADN
on es vol tallar per inserir la nova seqüència d’ADN
Per tercer any consecutiu, l’Ateneu de la Dona, el

que dona lloc al gen modificat. Per el descobriment

Museu Darder i Astrobanyoles organitzen la xerrada

d’aquest mètode, Charpentier i Doudna van rebre el

per celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena
a la Ciència. Aquest any s’ha parlat del darrer premi
Nobel de química concedit a Emmanuelle Charpentier,
francesa, i Jennifer A. Doudna, dels Estats Units, per
el desenvolupament d’un mètode d’edició del genoma
conegut com CRISPR, que era inicialment un sistema
de defensa dels bacteris en front els virus.
Emmanuelle

Charpentier

va

fer

el

doctorat

en

microbiologia a l’Institut Pasteur de París, cinc anys
d’investigació postdoctoral als Estats Units i nou anys
més a Viena, fins que va arribar a la universitat
d’Umea, Suècia l’any 2009, on va començar a treballar
en el projecte CRISPR. Jennifer Doudna va estudiar a
Califòrnia, va fer el doctorat a Harvard i va passar
després per les universitats de Colorado, Yale i
Berkeley. Des de 2009 es va dedicar al projecte
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Emmannuelle Charpentier

Nobel de química de 2020.
Moltes aplicacions del mètode CRISPR estan encara en
fase

d’experimentació,

com

alguns

tractaments

de

càncer o de malalties rares. Una malaltia rara, la
ceguesa congènita de Leber sí que ha estat tractada
amb èxit per procediments CRISPR en pacients humans
al

Centre

d’Oftalmologia

Barraquer

de

Barcelona.

CRISPR s’ha aplicat també per evitar la pesta porquina,
per millorar les qualitats de les ovelles merina i texel o
per combatre plagues de mosquits vectors de malalties.

JOSEP LLUÍS DIEZ

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
2020
L’Assemblea

General

Ordinària

d’Astrobanyoles

va

internacional de la dona i la nena en la ciència, un club

tenir lloc el passat divendres 20 de novembre de

de lectura amb el llibre Una breu història de la

2020, de forma telemàtica per a les restriccions

humanitat de Yuval Noah Harari i activitats amb el

imposades per la COVID19. Hi van assistir 15 socis.

casal d’estiu del Club de Natació de Banyoles. Es va
continuar amb els Tallers d’astronomia, amb xerrades
al

Centre

Cívic,

el

Centre

de

Recursos

per

al

professorat i una observació del trànsit de Mercuri.
I, finalment, es va recordar que el programa Sopa
d’estrelles va continuar emetent en directe tots els
dimecres fins al confinament. A partir de la temporada
20202021, hi haurà canvis: els veterans Joan Anton
Abellán i Xavier de Palau deixen el programa després
de divuit temporades. S’incorporaran a l’equip l’Anna
Larroy i en Miquel Molina.
Es va aprovar l’acta de l’any anterior sense cap

Llavors,

esmena.

presentar

va

prendre

els

la

comptes

paraula

la

tresorera

corresponents

a

per

l’exercici

anterior, els quals van ser aprovats per unanimitat.
El secretari va presentar l’informe sobre les activitats

A continuació, el president va exposar les activitats

dutes a terme durant el curs 2019/2020, que es va

previstes per a la següent temporada. Entre elles, les

veure afectat per la pandèmia. Tot i així, es van fer sis

tardes de ciència, la participació a la Setmana de la

activitats en centres educatius i dos es van haver de

ciència, i deixa en suspens les activitats que, per

suspendre. També, es van fer set tardes de ciència del

normativa Covid, semblen més difícils de realitzar,

setembre al febrer, i van quedar cancel·lades les pos

com ara els tallers d’astronomia i el taller slime.

teriors.
Torna a tenir la paraula la tresorera per detallar el
El desembre del 2019 es va poder fer un sopar

pressupost per al curs 20202021, que es va aprovar

(G)astronòmic. Per altra banda, es va fer la VI

per unanimitat.

Trobada a la Muralla, una observació amb Ademgi,
una xerrada a la Setmana de la Ciència dedicada a la

Seguidament,

taula periòdica, una conferència celebrant el Dia

d’incorporar l’Anna Larroy com a nova membre la

el

president

va

fer

la
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proposta

Junta. La proposta es va acceptar.

ciència en temps de postmodernitat.

Es va presentar el Butlletí d’Astrobanyoles número

No hi ha més precs ni preguntes, de manera que es

onze i es va passar al torn obert de paraules. En

dóna per conclosa la reunió.

Xavier de Palau i en Kilian van fer la proposta de fer

ENRIC FIGUERAS

un Sopar (G)astronòmic telemàtic amb el tema de la

Setmana de la Ciència 2020
Innovació en la lluita en front el Covid19

28.11.2020 Sessió online, transmesa des del Museu

malaltia i va haver de treballar des de casa, mentre

Darder de Banyoles.

altres metges veien els pacients. Amb l’ajuda de SILD,

Conferenciant: Carolina GarciaVidal, especialista del

que s’anava millorant contínuament, van aconseguir

Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de

disminuir la mortalitat de pacients greus en un 80% i
els ha permès tenir, des del juny fins ara, un índex de

Barcelona.

mortalitat de l’1,8%, la més baixa del món.
La doctora GarciaVidal treballa des de fa uns anys en

El MIT de Boston o el govern italià han copiat el seu

infeccions de vies respiratòries de malalts de càncer i

model, i han tingut converses amb el govern suís, que

ara lidera el projecte d’innovació enfront la Covid19

està disposat a posar 36 milions d’euros per posarlo

de l’Hospital Clínic de Barcelona. El punt de partida

al seu país. El del Clínic ha costat 1/2 milió d’euros i,

del projecte va ser la idea de que la intel·ligència

això sí, moltíssimes hores de feina. Sobre l’evolució de

artificial (IA), disposant d’una gran quantitat de

la

dades, pot ajudar a predir com es comportarà un

immunitat global, quan s’hagi vacunat a la població; la

pacient davant d’un tractament,

seva esperança és que a l’estiu començarà a produir

malaltia,

creu

que

durarà

fins

que

tinguem

se el canvi de tendència per passar a ser en el futur
Abans de gener de 2020, utilitzant set milions de

una malaltia més.

dades dels pacients del Hospital Clínic i la tècnica de
xarxes neuronals d’IA, GarciaVidal i el seu equip van

JOSEP LLUÍS DIEZ

arribar a un índex d’encert de què li passaria al malalt
del 98%. Al març de 2020 havia al Clínic 2000
pacients de Covid19 i
van començar a utilitzar
el sistema SILD que ja
tenien per pacients de
càncer. En 3 mesos van
generar

3

trilions

de

dades de pacients amb
Covid19,

corresponents

a 2.242 pacients dels que
s’analitzaven

5.610

variables. Això va donar
12 milions de dades que
van permetre elaborar un
tutorial per metges, que
ajudés sobretot als que
no eren especialistes. Ella
mateixa

va
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patir

la

La Dra. Garcia Vidal al principi de la seva intervenció online

Sopars (g)astronòmics online

coneixement un mètode i eina de poder i revolució.

Ciència en temps de Postmodernitat

Al llarg del segle XX esdevenen diversos fets que
El passat cinc de desembre 2020, una quinzena de
socis

d’Astrobanyoles

ens

vàrem

reunir,

en

qüestionen la “Modernitat”:

la
Les causes d'aquesta pèrdua d'afiliació són

modalitat “on line”, per fer el primer SOPARG no
presencial. Gairebé tres hores de debat, cadascú des

clares. Per citarne algunes: El tercer Reich (o els

de casa seva, amb el seu corresponent sopar i

EUA) amb el seu ús i abús de la Ciència per a finalitats

beuratge.

armamentístiques i genocides; la religió Catòlica al
món occidental, amb escàndols sexuals arreu i incapaç

Com tots els SOPARS G de l’associació, vàrem fer una

d'actualitzar

i

modernitzar

els

seus

dogmes;

el

introducció sobre els conceptes de “Modernitat” i

Capitalisme, amb el crac del 29 i escorat cada vegada

“Postmodernitat”.

més a posicions més conservadores i mutant al que
avui coneixem com a 'Neoliberalisme, etc. Tot això

El terme modern té una llarga història i fou investigat

serà

per HansRobert Jauss (Filòleg alemany). En la seva

“Postmodernitat”

la

llavor

del

que

coneixem

com

a

forma llatina, “Modernus” s’utilitza per primera vegada
al segle V per distingir el present que s’havia tornat

La postmodernitat és, doncs, un conjunt de

oficialment Cristià, amb un passat Romà i nítidament

moviments d'àmbit filosòfic, cultural, polític i artístic,
perfectament alineats i contraposats al paradigma de

Pagà.

la

'Modernitat'

i

als

preceptes

de

la

il·lustració

El terme “Modern” apareix i reapareix a Europa

mencionats anteriorment: Ciència, racionalisme, ètica,

EXACTAMENT en aquells períodes en els que es forma

moralitat i disciplines artístiques.

la consciència d’una nova època, a través d’una relació
renovada amb allò antic. Són moments de “Contrast”.

Posteriorment,

vàrem

encetar

en

debat

tot

preguntantnos el paper que hi jugava la Ciència en
tot aquest context tot abordant temes com:

El terme “Modern” agafa molta rellevància amb :
El Renaixement XVXVII va ser un moviment
cultural

basat

en

La Postmodernitat en l’art, en bona part de les seves

el

coneixement de l'home.

Imatge d'un moment del SoparG Foto: J.A. Abellan

Va tenir els seus inicis a
Itàlia. Des de la seva idea
de

reprendre,

rellegir,

reinterpretar els clàssics
Grecs i Romans per a
enfocarse

en

una

manera de ser més lliure
davant l'església.
La

Il·lustració

XVIII, per part seva, es
va

fonamentar

coneixement
incipients

en
de

ciències

el
les
o

disciplines . Es va iniciar a
França
Buscada

i

Alemanya.
fer

del
15

disciplines artístiques i les seves tècniques.

La Postmodernitat en les Relacions socials.

La Postmodernitat en la Política de la mà del Populis

Us adjuntem el següent link on podeu ampliar

me.

informació sobre la “Postmodernitat”, tot convidant
vos a participar en el poper SOPAR G “ON LINE” de

La Postmodernitat en l’Educació.

gener de 2021, i que girarà en torn de l’equació de
Drake i la Paradoxa de Fermi. Us hi esperem!

La Postmodernitat en Filosofia, Teologia i espiritua
litat: en concepte NEW AGE.

https://www.vinpertour.com/ca/blogdastronomia
2/cienciaentempsdepostmodernitat/

La Postmodernitat en Mitjans de comunicació i Mass

KILIAN VINDEL

Media.

Arecibo, l'orella del cosmos
El darrer dissabte 20 de febrer, un bon grapat de socis
i sòcies d’Astrobanyoles, Astrogirona i Astrolliurona
ens vàrem reunir de manera telemàtica per debatre
sobre

tot

allò

que

ha

envoltat

i

envolta

al

radiotelescopi d’Arecibo.
Sota el títol “Arecibo, l’orella del Cosmos” i moderat
per

el

nostre

company

Xavier

de

Palau

vàrem

intercanviar opinions durant gairebé dues hores i sota
un molt bon ambient. En una primera part es va posar
temes com: la tecnologia emprada fins data d’avui, les
causes de l’esfondrament del radiotelescopi, el seu
futur, el qüestionant sobre l’eficàcia i eficiència de
l’ona de ràdio per recercar vida.
Posteriorment es va entrar, i de ple, en la especulació
científica sobre com seria un primer contacte amb una
civilització avançada. Ens vàrem preguntar també si la
matemàtica o l’art serien eines d’utilitat i si són, en tot
cas, eines universals o purament subjectives.
Us

animem

telemàtics,

a
tot

participar
esperant

en

els

poder

propers

debats

reprendre

els

presencials a la tardor.

KILIAN VINDEL
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Diferents

Vida Extraterrestre, la tenim a tocar?

enfocaments

han

intentat

respondre

a

aquesta i altres qüestions, estem sols a l'Univers, hi
El passat dissabte, dia 22 de maig, fins a una vintena

ha vida fora de la Terra, si aquesta vida existeix... serà

de participants van gaudir d'un bon sopardebat online

intel·ligent? Ens hi podrem comunicar?

sobre un tema apassionant, la vida extraterrestre.
Vam parlar sobre què és la vida, com poden ser les
Van participarhi socis d'Astrogirona, Astrobanyoles i

formes de vida extraterrestres, si aquestes poden ser

Astrolliurona, en una de les activitats en aquest

intel·ligents o no, de la possibilitat real d'establirhi

format amb més participació.

contacte, de la famosa equació de Drake, de si els
encontres en la no menys famosa "tercera fase" ja

Aquest sopardebat era el testimoni del darrer sopar, a

estan "desfasats", d'OVNIS, de si els extraterrestres ja

on es va parlar sobre el radiotelescopi d'Arecibo, on

estan entre nosaltres o potser no cal que esmercem

ens centrarem sobre un dels temes que van ser

temps

fonamentals en la investigació astronòmica realitzada

biomarcadors i tecnomarcadors, extremòfils, el principi

amb aquest fantàstic equipament: la recerca de vida

antròpic, els límits de la consciència...

ni

diners

en

intentar

trobarlos,

de

extraterrestre.
Es van comentar molts temes i es van poder veure
Per obrir el debat, en Rafael Balaguer va fer una

imatges i vídeos molt interessants.

introducció al tema, exposant alguns conceptes clau i

L'activitat va ser maratoniana, va durar 3 hores i

que poden servir de fil conductor a les intervencions

quaranta minuts!

dels participants.

Moltes gràcies a totes les persones que van participar i
que van fer possible la trobada.

Des

del

mateix

moment

de

l'adveniment

de

la

conciència humana moderna, la nostra espècie ha

CARLES PUNCERNAU

estat víctima una gran inquietud: la trista possibilitat
de la seva solitud en el Cosmos.

Foto: Quim BigasAstrogirona
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Club de Lectura

era, simplement, estadística. Va cridar l’atenció el fet
de que apareguessin tants exoplanetes, quan als anys

El passat dimarts 17 de novembre es va celebrar

‘50 encara no s’havien descobert. Es va dir que

l’habitual tertúlia organitzada de forma conjunta per la

l’Enciclopèdia Galàctica, on es guardava tot el saber,

Biblioteca Pública de Banyoles i Astrobanyoles. Aquest

seria com una mena de Viquipèdia actual. Que potser

any ha estat especial i s’ha realitzar de forma

els científics actuaven només com copistes.

telemàtica via Zoom, no presencial, com s’havia fet
fins ara.

Finalment, algú va comentar que hi havia una certa

L’acte va ser coordinat pel nostre company Jaume

d’Alexandre Deulofeu.

semblança al llibre La Matemàtica de la Història
Bayó i va estar dedicat a comentar el llibre la
Fundació, escrit per Isaac Asimov en fascicles i
publicat el 1951, dintre de la seva coneguda trilogia,
el Cicle de Tràntor.
Al tractarse d’un llibre de ciènciaficció, els 17
participants al Club, es van dividir en dos bàndols. Els
entusiastes de la CF i els que no havien llegit mai un
llibre d’aquesta temàtica. Evidentment, existia un
tercer grup a la part intermèdia.
El llibre, cal tenir present que es va escriure a una
època en la qual no existien ni ordinadors ni es
coneixia la intel·ligència artificial. En aquesta Fundació
s’utilitza la ciència com una eina per dominar la gent,
com una religió. Algú va afegir que aquest paper ara
el fa la comunicació. També es va afegir que al llibre hi
surten molts pocs personatges femenins, però cal
entendre en quina època s’escrivia.
Es va comentar que s’embolcallava de la ciència però
el que feia era més sociologia i que la psicohistòria
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Notícies breus
Dia Mundial de la Ràdio
Així la radioastronomia pot enviar missatges a les
estrelles, com es va fer enviant un missatge des del
Aquí teniu el text de l'aportació, que com membres

radiotelescopi

d’Arecibo

el

1973

cap

el

cúmul

actius de Ràdio Banyoles, vam fer per celebrar

d’Hèrcules, situat a 25.000 anysllums de la Terra.

aquesta efemèride:

Però també pot rebre senyals de púlsars llunyans, com
va fer el 1968 quan va identificar la situació del púlsar

Des del programa Sopa d’estrelles volem col·laborar

de la Nebulosa del Cranc, així com la seva periodicitat

en

de 33 mil·lisegons.

aquesta

activitat

extraordinària

per

celebrar

aquesta fita. Nosaltres formem part de l’Agrupació
d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany i també som

És una altra forma d’aprofitar les ones de la ràdio.

coneguts pel nom d’Astrobanyoles.
Avui escoltarem un dels nostres programes, el del 25
Possiblement som el programa més antic de l’actual

de novembre passat on parlem de notícies, una d’elles

graella de programació. Vam fer el primer programa el

relacionada

març de 2003 i durava 20 minuts. Cal indicar que a la

magnífica

amb

el

instal·lació

radiotelescopi
inaugurada

d’Arecibo,
el

1963,

una
que

temporada següent ja se’ns va oferir continuar amb

finalment va caure i col·lapsar el passat dia 1 de

un programa d’una hora de durada.

desembre,

una

setmana

després

d’emetre

el

programa. I la part principal la dediquem a glosar la
L’objectiu del programa era, i és, utilitzar aquesta eina

persona de Rosalind Franklin, una científica britànica,

de la ràdio per ajudar a fer difusió de l’astronomia, en

nascuda el 1920, que va tenir un paper destacat en la

particular, i de la ciència en general. I aquí estem, ja

major

portem 19 temporades en antena i amb ganes de

molecular, el descobriment de l’estructura de l’ADN.

fita

del

desenvolupament

de

la

biologia

continuar. En l’actualitat portem fets més de 600
Ja per acabar, indicar que amb la ràdio arribarem molt

programes.

lluny, no debades viatgem a la velocitat de la llum,
Avui,

que

se’ns

brinda

l’oportunitat

de

fer

un

300 mil km/s. Bon viatge per les espai.

programa especial, hem pensat que podríem aprofitar
per parlar d’un part de la ràdio, d’una forma de fer
ràdio que no es toca a Ràdio Banyoles, encara que
també forma part del món de les ones. Ens referim a
la radioastronomia. Podrém dir que una part menys
coneguda de la família de la ràdio.
La ràdio, com ja sabeu, va ser un invent patentat el
1904 per Marconi, però el seu invent correspon
realment

a

Nikola

Tesla

qui

va

fer

la

primera

transmissió de missatges de veu sense fil. Darrera
d’un recurs fet per en Tesla la Cort Suprema d’Estats
Units li va retornar la patent a Tesla el 1943 amb tots
els seus drets. Fet que no es gaire conegut.
La radioastronomia va néixer més tard, el 1920, i
també

utilitza

la

banda

ampla

de

l’espectre

electromagnètic per treballar, tal com fa la ràdio
comercial. Però la primera treballa en ambdós sentits,
pot

emetre

i

també

rebre,

tal

com

fan

els

radioaficionats.
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Objectiu 2030,
per un Pla de l’Estany sostenible

que serà el que entre totes i tots farem que sigui.
Divendres 17 setembre
La COVID, fins quan?

Astrobanyoles es va adherir al Manifest sobre el Posi

A càrrec de Laura Guerrero, viròloga ambiental

cionament cultural per a la sostenibilitat que va difon
dre el CECB el passat juliol. A continuació exposem un

Divendres 15 octubre

resum de dit document i el programa de conferències

Què és la transició energètica?

que el recolzarà durant el darrer quadrimestre del

A càrrec de Mariano Marzo, geòleg

2021.
Divendres 19 novembre
L’interès per la sostenibilitat no para de crèixer d’uns

Nous temps, nou clima

anys encà. El sostenibilisme és un nou model de pro

A càrrec de Josep Calbó, físic

ducció, de consum i de redistribució que aspira a
reconfigurar un present en transició cap a un futur

Divendres 17 desembre

encara incert. Per això fa confluir voluntats abans

Presentació del llibre “Economia en el canvi climàtic”

dispersades en els camps social, ecoòmic o ambiental.

A càrrec del seu autor, Joan Vila, enginyer industrial

Avui dia, no es pot parlar correctament de canvi cli
màtic, de gestió del patrimoni natural, de transició
energètica, de pandèmies, de migracions, de model
territorial o del futur de les noves generacions sense
recòrrer als conceptes sostenibilistes.
Conscients

d’aquest

interès

(com

hem

posat de manifest amb la declaració del
manifest cultural per a la sostenibilitat) i de
la

importància

ambientals

a

requereixen

de
què

ser

les
ens

problemàtiques
enfrontem,

abordades

de

que

forma

muiltidisciplinar en espais de confluència i
d’actuació

coordinada

dins

aquesta

complexitat del pensament sostenibilista,
des del Centre d’Estudis Comarcals us
proposem un cicle de conferències, que es
desenvoluparan en col·laboració amb altres
entitats de la comarca. En ell s’analitzaran
els problemes ambientals que ens afecten
a nivell planetari i es plantejaran i debatran
propostes per fer de la nostra comarca un
espai més sostenible que contribueixi a la
mitigació d’aquests problemes globals.
Les conferències tindran lloc un divendres
de cada mes a les 19.00 h al Museu Darder
i van dirigides a totes les persones que,
sense una formació acadèmica específica,
estiguin

interessades

a

conèixer

les

problemàtiques que s’hi tractaran de forma
rigorosament

científica

però

alhora

divulgativa, així com les propostes per a la
construcció compartida d’una alternativa
cultural sostenibilista. Una nova dimensió

20

CARLES PUNCERNAU
XAVIER VILA (CECB)

Felicitació de Nadal
2020
Vam aprofitar una foto del nostre
company Kilian Vindel sobre el
nucli de la Via Làctia, amb un
satèl·lit Iridium travessant,
Jupiter, Trifid Nebula and Lagoon
Nebula sobre el Pic de Maupas.
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

Denúncia presentada a l'Ajuntament de Girona per contaminació lumínica a l'Escola d'Hostalaria
per utilitzar aquest globus que no compleixen la normativa i tenirlos encesos.
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Articles de fons
Ocultacions i trànsits de planetes

De fet l’any de Júpiter és d’11,8 anys terrestres i el de
Saturn de 29,7. Aquest fet permet que cada 100 anys

El passat dia 21 de desembre de 2020 els planetes

es trobin unes 45 vegades propers en el cel, però

Júpiter i Saturn es van aproximar a una distància

tota la resta de conjuncions, fora de les esmentades

aparent de 6,01’. Es veien dos puntets lluminosos

tindran separacions superiors.

mirant

cap

on

es

trobaven.

Una

delícia

pels

astrofotògrafs, poder unir en una sola foto els dos

Els planetes interiors, Mercuri i Venus, no poden

planetes. Un esdeveniment mai vist.

produir ocultacions de Júpiter i Saturn, són massa
petits, només poden fer trànsits. Però Venus sí que pot

Animat per aquesta coincidència vaig demanar a un

fer ocultacions de Mart, de fet ho ha fet dos cops, un

amic,

l’any 493 aC i l’altre el 1550 dC.

Antonio

Bernal,

divulgador

científic

de

l’Observatori Fabra de Barcelona, expert en càlculs
astronòmics que em digués si era possible que en

Entre Mercuri i Venus es pot donar de tot, trànsits i

algun moment es pogués produir una ocultació entre

ocultacions, segons les posicions relatives dels astres

Júpiter i Saturn.

a les seves òrbites.

La resposta va ser afirmativa, es podria arribar a

El principal inconvenient per a veure aquests trànsits o

produir l’ocultació, però no s’ha produït cap des del

ocultacions

5.000 aC ni es produirà fins el 10.000 dC. La major

qualsevol observació a menys de 15º d’elongació.

és,

lògicament

el

Sol,

que

impedeix

aproximació entre els anys 1.600 i 2.600 dC va ser el

Aquest angle és el format entre el Sol, la Terra com

1623 i es tornarà a produir el 2417 i serà de 5’, una

vèrtex i el planeta a observar. La lluminositat del Sol

mica menys que ara. Altres dues seran de 6’, el 2080 i

impedeix fer observacions amb qualitat.

el 2477. Per trobar una aproximació major caldrà
esperar a febrer de l’any 9528 dC quan es trobaran a
tan sols 1’ de separació.

En la passada història només existeixen tres registres
d’aquests fenòmens. El primer va ser el 12 de
setembre de 1170, entre Mart i Júpiter, i va ser

L’anterior va ser el novembre de 5209 aC quan sí que

documentat per en Gervasi de Canterbury. Avui en dia

es va produir una ocultació.

aquesta observació es considera dubtosa, doncs,
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sense telescopi, la capacitat de
l’ull humà per distingir mesures
angulars és inferior al minut. La
segona ocultació va ser entre
Mart i Venus el 13 d’octubre de
1590 i va ser feta per en Michael
Maestlin,

el

més

reconegut

astrònom entre les èpoques de
Copèrnic

i

Kepler

i

mestre

d’aquest darrer. De fet, després
s’ha

pogut

comprovar

que

aquesta ocultació només va ser
parcial.
La tercera ocultació entre Venus
i Mercuri va ser feta per en John
Bevis el 28 de maig de 1737, un
metge aficionat a l’astronomia,
que utilitzava els telescopis de
l’observatori

de

Greenwich.

Aquesta persona ha estat l’única
en

tota

la

història

de

la

humanitat que ha observat una
ocultació entre planetes.

CARLES PUNCERNAU
Foto de Sajal Chakravorty , obtinguda del Twitter de Tom Kierein

L'any de Mart

altre xinès, el Tianwen1, varen tocar terra del planeta
vermell. Què té aquest planeta que atrau tot aquest
interès?

Aquest ha estat l’any de Mart. Havien passat 10 anys

Antecedents

del llançament de la darrera missió, quan la sonda Al
Amal dels Emirats Àrabs aconseguí orbitar el planeta

Dels quasi quaranta intents d’enviar missions a Mart,

vermell i un robot de la NASA, el Perseverance, i un

més de la meitat va acabar en fracàs.

Durant les

Punts d'aterratge. NASA.
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dècades dels 60 i 70 del segle passat hi va haver dos

comunicacions i permeten estudiar l’atmosfera, la

programes

programa

distribució dels diferents elements i minerals sobre la

Mariner de la NASA. La

superfície i descobreixen l’existència de gel, fet que fa

primera missió que va tenir èxit va ser Mariner 4, de la

pensar en que Mart va tenir les condicions necessàries

NASA, que va passar a 6120 milles i va enviar 22

per albergar vida microbiana en el passat.

per

explorar

el

soviètic Mars i el programa

planeta,

el

fotografies del planeta.
La darrera missió va ser la Mars Science Laboratory,
Les primeres naus en entrar en òrbita van ser la Mars

coneguda com a Curiosity, que va aterrar el 2012 en el

2, llançada per Rússia el 1971, i la Mariner 9, mentre

planeta i encara segueix en funcionament. Aquest

que la Mars 3, el 2 de desembre de 1971, va

Rover

aconseguir

necessàries per suportar la vida.

realitzar

un

aterratge

suau

sobre

el

va

confirmar

que

existien

les

condicions

planeta. Passats 20 segons els instruments es varen
apagar, per raons encara ara desconegudes.

Quin és doncs l’objectiu de les noves missions de la
NASA?

Els anys 70 els Estats Units engeguen el programa
Viking.

Les Víking 1 i 2, dos vehicles orbitals amb

La missió Perseverance de la NASA busca evidències

mòduls d’aterratge, van obtenir les primeres imatges

de vida microbiana antiga, recollint mostres de roques

detallades de la superfície de Mart i varen començar a

que retornaran a La Terra quan finalitzi la missió

buscar vida extraterrestre en el planeta.

d’aquí dos anys.

Després de diversos fracassos la Mars Pathfinder de la
NASA va aconseguir el 1997 situar el seu vehicle tot

El viatge del Perseverance i els set minuts del

terreny sobre la superfície durant dos mesos. La zona

terror

d’aterratge del Sojurner, el primer Rover marcià, es va
anomenar Sagan Memorial Station, en honor a Carl

La Terra i Mart orbiten al voltant del Sol a diferents

Sagan.

distàncies i velocitats, i un cop cada 26 mesos la seva
posició relativa és la que representa una despesa

Altre cop es succeeixen els accidents fins que a partir

energètica menor pel viatge al planeta veí.

del 2001 tant la NASA com la ESA, com la ISRO india,
situen diversos vehicles en òrbita i sobre la superfície,

El 30

que actuen com a sa tèl·lits de retranmissió de

d’oportunitat,

de juliol del 2020,
la

NASA

va

aprofitant la finestra
enlairar

Perseverance,
Mars 2020.

el

seu

rover

la

missió

dins

Durant el viatge,

que va durar set mesos, els
enginyers de la NASA varen
realitzar

diverses

correccions

per ajustar la trajectòria de la
nau.

S’havia

triat

per

a

l’aterratge l'interior d'un cràter
d'uns quaranta quilòmetres de
diàmetre anomenat Jezero que
fa milions d’anys va ser un llac
i

si

mai

varen

microorganismes

vius

existir
en

el

planeta, és probable que se’n
puguin trobar restes fòssils en
el cràter.
Aquesta fase del viatge acaba
quan

la

nau

arriba

a

l’atmosfera de Mart i comença
el que els enginyers de la
NASA varen anomenar els set
Imatge del crater Jezero. NASA
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minuts del terror. El temps

necessari per travessar aquesta atmosfera, des d’una

sols pot frenar la caiguda fins a uns 320 km/h, quan

velocitat de 20.000 km/h fins l’aterratge del rover

arriba a aquesta velocitat, el Perseverance talla les

Perseverance a la superfície del planeta.

unions amb el paracaigudes, just sobre el rover hi ha

Aquesta reducció de la velocitat comença quan es

velocitat fins als 2,7 km/h necessaris per poder actuar

separen els mòduls d’aterratge i comencen a travessar

com una grua que fa baixar el rover mitjançant cables

l’atmosfera, es produeix una fricció que fa augmentar

fins a la superfície.

un mòdul propulsat que engega els motors i redueix la

la temperatura fins a uns 1300 graus Celsius i
comença a actuar l’escut tèrmic, d’aquesta manera la

En el moment en que detecta que ha tocat terra, talla

velocitat es redueix fins als 1600 km/h. En aquest

els cables amb el mòdul d’aterratge que descontrolat

gran

aterra a una distància segura del Perseverance. Tota

paracaigudes, de 21,5 m de diàmetre, és important

això es va produir en 7,5 minuts el passat 18 de

calcular bé la distància fins a terra i el moment exacte

febrer del 2021.

moment,

a

uns

11km

d’altitud,

s’obre

el

per obrir el paracaigudes.
L’1 de juny el Perseverance comença la seva missió
Com que Mart està a més de 10 minuts llum de la

principal a la superfície, la fase científica, que durarà

Terra, el retard en les comunicacions impedeix que

aproximadament un any i que intentarà assolir quatre

aquests càlculs es facin des de La Terra, i s’ha de

objectius:

confiar en l’equip de càmeres, radars, identificadors
del terreny... una nova tecnologia anomenada Range

 Trobar roques formades o alterades per entorns que

Trigger technology. Ha arribat el moment de separació

podrien haver suportat la vida microbiana del passat

de

l’escut

tèrmic

i

el

rover

queda

exposat

a

l’atmosfera de Mart, els instruments i les càmeres

antic de Mart (objectiu A).
 Trobar roques amb rastres químics de l’antiga vida

comencen a funcionar. Es comparen les imatges del

microbiana, si n’hi havia (objectiu B).

terreny amb els mapes per determinar el lloc exacte

 Foradar i agafar mostres de roques i del regòlit d’uns

d’aterratge.

30 llocs prometedors, segellar les mostres i enterrar
les a la superfície marciana per ser recuperades i

Degut a la fina atmosfera de Mart, el paracaigudes

transportades a la Terra en futures missions (obj. C).

Aterratge del rover Perseverance. NASA
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 Provar la capacitat de produir oxigen a partir del

Aconseguir oxigen, tota una fita

diòxid de carboni de l’atmosfera marciana , per
La creixent llista de “per primer cop” del Perseverance,

facilitar futures missions humanes (objectiu D)

inclou convertir una part de la fina atmosfera del
L’Ingenuity, l’helicopter que ha volat a Mart

planeta vermell, molt rica en diòxid de carboni, en

«Brillant! Magnífic! Ja podem dir que un helicòpter ha

aconseguit utilitzant un giny, el MOXIE (Mars Oxygen

volat en un altre planeta. Hem de celebrar aquest

InSitu Resource Utilization Experiment).

oxigen. Aquest era un dels objectius de la missió i s’ha

moment, felicitats a tots! », Aquestes van ser les
paraules

d’una

exultant

Mimi

Aung,

gerent

de

L’atmosfera de Mart és molt rica en diòxid de carboni

projectes en el Laboratori de Propulsió a Reacció (JPL)

(98%) i el MOXIE descompon aquesta molècula en

desprès del primer vol de l’Ingenuity a Mart.

oxigen i monòxid de carboni, subproducte que es

La petita nau no tripulada, més aviat un dron amb

retorna

a

l’atmosfera.

Aquesta

conversió

és

forma d’helicopter, va fer el seu primer vol sobre la

endotèrmica i precisa una gran quantitat d’energia. En

superfície del planeta, es va enlairar, va girar i va

el primer experiment s’han produït 5,4 grams d’oxigen
en una hora, que és la quantitat que necessitaria un
astronauta per sobreviure uns 10 minuts realitzant
una activitat normal.
L’oxigen és el gas que respirem i per tant serà
necessari en futures missions tripulades a Mart, però
no sols això, també és el comburent necessari per
cremar el combustible que utilitzen els coets per
tornar a la Terra. La NASA ha explicat que per fer
tornar un coet amb quatre astronautes es necessiten
unes 25 tones d’oxigen per cremar 7 tones de
combustible

Ingenuity. NASA

i

comparativament

es

els

mateixos

astronautes vivint i treballant a Mart durant un any,
sols consumirien una tona d’oxigen.
I ara què?

tornar a aterrar desprès d’uns 40 segons.
Volar a Mart és molt difícil, en primer lloc per la

En primer lloc els científics esperen trobar explicació al

atmosfera tan lleugera, sols un 1% de la de la Terra i

metà present a les zones superficials de l’atmosfera

en segon lloc per la gran distancia que ens separa,

que ja va detectar el Curiosity. A continuació esperar a

uns 470 milions de quilòmetres, fet que impedeix el

rebre les mostres del Perseverance i analitzarles per

control directe mitjançant un joystick.
La baixa gravetat de Mart ajuda, però tot i això es
necessita molta energia per fer funcionar els seus dos
motors principals i els sis que fan girar les aspes per
enlairar el dron, per això el vol es va fer durant el
migdia marcià, desprès d’haver recarregat les bateries
del Perseverance al que està connectat.
Fins aquest moment (18 de juliol) l’Ingenuity ha
realitzat nou vols cada cop més llargs, que han
proporcionat imatges a l’equip del rover perseverance
necessàries per dur a terme el seu treball científic.

Instrument Moxie. NASA
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poder

confirmar

o

desmentir

la

presència

de

Fonts d’informació:

microorganismes fòssils, i a partir d’aquí....l’any que
ve com a part del programa exoMars l’ESA i l’agència

https://www.esa.int/

espacial federal russa tenen previst enviar l’astromòbil
Rosalind

Franklin

per

estudiar

la

posible

vida

microbiana a Mart. També l’any que ve es preveu

https://www.esa.int/Space_in_Member_States/S
pain/Historia_de_la_exploracion_de_Marte

llançar EscaPADE de la Universitat de Califòrnia a
Berkeley, per estudiar l’estructura, la composició, la

https://mars.nasa.gov/mars2020/

variabilitat i la dinàmica dels processos de fugida de la
magnetosfera i de l’atmosfera de Mart. L'ISRO de

https://www.ara.cat/internacional/martperseverance

l'Índia té previst enviar una missió de seguiment a la

nasacursaespacial_1_3873827.html

seva Mars Orbiter Mission el 2024. JAXA del Japó està
treballant en un concepte de missió anomenat MELOS

https://www.bbc.com/mundo/noticias56738201

rover que també buscaría restes biològiques i a més…
la Interestellar Probe per explorar els límits de

https://www.abc.es/ciencia/abciperseverance

l’heliosfera, missions tripulades, una base permanent

consigueextraeroxigenoatmosferamarte

a la Lluna que permeti explorar els planetes exteriors?

202104221401_noticia.html

Doncs qualsevol cosa és possible.

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and
_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/

ANNA LARROY

LA

CUINA

DEL

COSMOS

que comparteix la base de granit: un aparell de
televisió obsolet que, sense el sintonitzador TDT

Amb l'univers dins una tassa de cafè, de bon matí,

connectat, reproduïa en bucle, fins a l'instant abans de

comença el dia.

la sobrecàrrega, el fons còsmic de microones. Després
de l’espetec i de la columna de fum que s’ha elevat

A fora, el silenci sepulcral de la matinada fa estona

provinent del tub catòdic, es pot assegurar que, a

que s'ha corromput. Pels foradets de la persiana

partir d’ara, només servirà com a mirall de la matèria

lleugerament alçada es filtren els primers rajos de sol.

fosca.

Quan passaven pocs segons de l'hora H, un Objecte

Cap viatger de la nau generacional familiar coneixia

Metàl·lic No Identificat, possiblement una cullereta,

l'existència del petit planeta rocós que vivia en tensió

bussejava d’incògnit dins d’un bol d'arròs inflat amb

a les entranyes de la torradora. Hom assegura que

llet a la plataforma giratòria del microones. En tancar

deriva de les restes d'una torrada carbonitzada que

la comporta de l’aparell s’ha accionat automàticament

encara espera la seva finestra de llançament. Aquest

el mecanisme d’ignició amb els paràmetres establerts.

s’ha

anul·lat

definitivament

Ha esclatat un Bing Bang a l’interior. És cert el que

desintegració

diuen les instruccions. La pluja de meteors lletosos ha

desorbitat

colpejat amb una ràfega electritzant la porta de

l'empresonaven.

l'accelerador

de

partícules.

Entre

l'escampall

completa

d'energia

per
dels

després

l'augment
barrots

de

la

puntual

tèrmics

i

que

hi

destacava un grumoll de més grandària, una nana

El forat negre de l'aigüera se n'alegra i amenaça

blanca, que ha mort després de conèixer les castrants

fatxenda que tot indici de vida que creui el seu horitzó

dues dimensions del vidre panoràmic.

de successos tindrà una extinció segura.

La reacció en cadena ha afectat un veí del Grup Local

L'apagada sobtada també ha provocat, de retruc, una
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anomalia espaciotemporal en el microcosmos de la
cuina. El rellotge despertador ha deixat d'emetre els
púlsars de ratlletes LCD, evidenciant, amb el pas dels
minuts, la creixent paradoxa temporal amb l'altre
sentinella del temps de l'universcuina: el rellotge de
paret. Aquest giny, orgullós de les seves llargues
busques, continua, inalterable, marcant el tempo.
La rentadora s'ha vist obligada a aturar abruptament
el centrifugat. Però ni la desacceleració forçada no ha
pogut

evitar

esquitxades

que
de

a

tinta

una

samarreta

d'un

punta

de

fina,

lli

amb

oblidat

i

rebentat, s’hi escampi el vermell. Els puntets creixents
de color vermell del cúmul globular evolucionaran a
una galàxia espiral que acabarà amarant tot el teixit.
Ben aviat els mons glaçats que habiten el congelador
començaran

l'inexorable

desgel,

alliberant

els

organismes i els virus que habitaven, letàrgics, sota el

Cap al tard, finalment, arriba el crepuscle i, com un

seu particular permagel.

sospir, tot s'acaba. El vast espai interestel·lar engolirà
en silenci l'espurna de vida que ha col·lapsat tot el

El lliure albir de les màquines ha desencadenat un

món conegut. Tot ha començat a la cuina de casa, que

caos al cosmos de la cuina. Tots els electrodomèstics

vaig muntar amb quatre retalls comprats en una gran

de línia blanca connectats a la xarxa acabaran tendint

superfície comercial sueca.

al mateix punt de fuga, apuntant a la direcció d’un lloc
a l’infinit compartit amb altres multiversos.

JEP MASANAS

ASTROLAB, de la investigació a la proposta
de valor a través del Design Thinking
amb objectius i motivacions diferents. D'una banda
En el marc acadèmic de l’assignatura de Disseny

l'astrònom amateur podrà consultar la informació

d’Interacció es planteja dur a terme un projecte que

que necessita per organitzar una observació, fer

està pensat per aprendre els principis i la metodologia

difusió

de

treball

necessari

per

dissenyar

experiències

d’interacció agradables i eficients des del

punt de

vista de la usabilitat.

de

material

científic,

publicar

continguts

d'interès i oferir el seu suport als afeccionats. D'altra
banda l'usuari iniciat es podrà beneficiar d'un enfoc
més lúdic de l'astronomia i menys teòric que li
permetrà fer recerca de les activitats programades,

L’objectiu del projecte és dissenyar una experiència

ampliar el seu coneixement, trobar un entorn de

mòbil que ajudi a una associació d’astronomia a

convivència afí al seu perfil i compartir l'experiència a

millorar la seva presència en l'entorn digital de

través de les xarxes socials.

manera que la seva tasca de divulgació científica i
oferta d'activitats estiguin a disposició de l'usuari.
Aquest

repte

web

del Disseny Centrat en les Persones que situa la

responsive que cobreix les necessitats de dos perfils

persona al centre del disseny i es basa en un procés
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es

soluciona

mitjançant

una

Tot això ens permetrà endinsarnos en la metodologia

de

decisions de disseny. Una altra part important de la

producte a fi de millorar la qualitat i funcionalitat del

investigació és l’avaluar els productes o serveis, que

servei. Per aconseguirho cal iterar per les diferents

son

fases del projecte:

conèixer quines funcionalitats tenen i descobrir quins

continu

d’experimentació,

prova

i

avaluació

competidors

del

què

estem

dissenyant,

per

factors diferencials pot presentar el nostre producte.
• Estratègia i investigació

En

• Modelat i conceptualització de la interacció

plataformes digitals, tant portals web com aplicacions

• Fase

de

d’estructura/definició de

funcionalitats i

aquest

sentit

diverses

Agrupació

• Prototipat i avaluació

fet

associacions

Astrobanyoles,

requeriments

s’ha

Agrupació

Astronòmica

de

un

benchmark

astronòmiques
Astronòmica
Sabadell,

de
com

d’Osca,

Stellarium

i

Heavens Above. Al final d’aquesta fase els resultats
La primera fase del projecte ens permet conèixer en

mostren les aspiracions que persegueix cada usuari

detall quines son les necessitats dels nostres usuaris i

segons el seu nivell d’experiència, així com els punts

quins son els objectius del nostre producte. Un cop

en comú que es poden explotar i les diferències que

definida la pregunta d’investigació que guiarà el

cal reduir per dissenyar una experiència digital útil per

procés de creació, es defineix una mostra amb els

tots dos perfils.

usuaris que formaran part de l’estudi i es prepara una
entrevista per conèixer el tipus d’usuari, les seves

La fase modelat i conceptualització aporta claredat al

experiències, motivacions, necessitats i limitacions.

plantejament

de

requisits,

les

funcionalitats

i

el

mostra

contingut que s’inclourà en el sistema segons les

motivacions comunes entre els dos extrems d’usuaris

necessitats dels usuaris i l’objectiu del servei. Per

entrevistats i

avançar és necessari iterar a la fase anterior per crear

L’anàlisi

posterior

de

les

entrevistes

es sintetitzen en un mapa d’afinitat

amb les evidències més significatives. Tota aquesta

en primer terme un mapa d’empatia dels nostres

informació qualitativa i quantitativa es la base per la

usuaris amb l’objectiu d’endinsarnos amb més detall

creació

que

en el seu “status quo”, veure quin son els punts clau i

permet tenir present les seves necessitats i prendre

l’enfoc adient per convertir el projecte en una eina

d’usuaris arquetips

(user

persona)
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eficaç i útil. Dins del disseny d’interacció la creació

Per durlo a terme, es convida a usuaris potencials a

d’escenaris ha permès explorar el possible ús del

participar en el mètode de manera telemàtica amb un

servei des de la perspectiva de l’usuari i s’observa

anàlisi posterior que serveix per crear l’arquitectura

com alguns dels objectiu de l’usuari més experimentat

de la informació o arbre de continguts. És una

es correspon amb les necessitats de l’usuari més

peça clau abans de formalitzar la proposta de disseny

novell. Aquests objectius es descriuen en el que

que determina el sistema de navegació entre els

s’anomena user journey donant pas a la interacció

continguts i les millors rutes perquè els usuaris

de l’usuari amb el sistema i l’itinerari concret que

aconsegueixin els seus objectius. D’altra banda es

per

defineixen els diagrames de flux amb la informació

explorarlos en profunditat. Com a resultat s’obté una

obtinguda dels escenaris i els user journey per

mostra

quins

punts

de

contacte

existeixen

llista de requisits que reuneix aquells aspectes

entendre el recorregut de l’usuari amb el servei,

imprescindibles que ha d’incloure el servei per cobrir

analitzar amb detall la interacció i totes les possibles

les necessitats detectades.

opcions que es pot trobar fent una tasca. Un cop
generada aquesta informació, s’avança als primers

Un altre punt és la fase d’estructura de la informació

esbossos

on

elements que permeten la navegació i el diferents

s’organitza

la

informació

obtinguda

amb

anterioritat per definir les etiquetes, la jerarquia de les

de

les

pantalles

de

servei

amb

els

nivells de continguts.

categories, el flux d’interacció i les pantalles de servei.
Es realitza un inventari amb el volum d’informació que

L’objectiu de la fase de prototipat i avaluació és

es vol classificar i es prepara un Card Sorting dirigit

visualitzar els continguts per veure si la interacció és

als usuaris potencials del servei. Aquest mètode

funcional i es correspon amb els objectiu de l’usuari i

permet

del projecte. En aquest sentit es dissenyen els

explorar

com

agrupen

la

informació

els

usuaris, com relacionen els conceptes i quina és la

wireframes

seva percepció respecte de les etiquetes del producte.

navegació,

on
el

s’implementa

contingut

i

el

el

sistema

controladors

de

de

la

navegació per fer possible la interacció de l’usuari
amb el sistema. Per la ubicació dels diferents
elements es té en compte els hàbits d’ús de
l’usuari i la comoditat que ha de proporcionar la
seva

situació

en

la

pantalla

per

què

siguin

accessibles per la majoria de persones. Amb el
prototipatge es materialitza la proposta de valor
definida als objectius principals del projecte i
mitjançant

la

avaluació

heurística

s’avalua

el

prototip des del punt de vista de la usabilitat. Un
cop dissenyat el prototip es procedeix a testejarlo
amb

usuaris

potencials

del

servei

que

han

col·laborat amb el projecte des de l’inici. Se’ls
demana realitzar una sèrie de tasques de forma
remota i compartir en veu alta el seus pensaments
a

fi

de

poder

extraure

dades

qualitatives

i

quantitatives per un anàlisi posterior. D’aquesta
manera es pot aprofundir en els seus interessos,
motivacions o expectatives sobre el producte i
detectar àrees de millora per la següent iteració.
“A system designed for people to use should be
easy to learn (and remember), useful, that is,
contain functions people really need in their work,
and be easy and pleasent to use. (Designing for
Usability: Key principles and what designers think.
John D. Gould and Clayton Lewis)
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Així defineixen Jhon D. Gloud

i Clayotn Lewis el

per tots aquells que tinguin curiositat pel Disseny

concepte d’usabilitat al qual hem de referirnos si

d’interacció i algunes de les metodologies del Design

volem aconseguir un disseny satisfactori. Enfocarnos

Thinking.

en l’usuari i les seves tasques, recórrer al mesurament
empíric mitjançant tècniques pròpies del Disseny
centrat en l’usuari i iterar entre les diferents fases del
Design Thinking per incorporar millores han estat la

GEÒRGIA DEL CASTILLO

base del nostre projecte.

Disseny i creació digital
La investigació i l’anàlisi de dades ha estat un dels
eixos principals, per dissenyar una experiència basada

Llicència CC BY SA ND NC

en resultats objectius i definir una proposta de valor
que realment s’ajusta a les necessitats de l’usuari, a
l’objectiu del nostre projecte i no està subjecte a
aspectes subjectius o preferències personals.
Agraïments als col·laboradors de les associacions
astronòmiques, astrònoms amateurs i professionals

Nota de l'editor:

que han atès al meus correus i dedicat part del seu

Aquest persona va contactar amb Astrobanyoles per si volíem

temps a les entrevistes, el Card Sorting i l’avaluació

participar en aquest treball de recerca, mitjançant aquest

del prototip. Aquest és un projecte universitari que he

correu el setembre del 2020:

pogut concloure amb èxit i resumir en aquest article
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Hola, bon dia

aquest sector, a través d'una entrevista (virtual), que com us

em dic Geòrgia, sóc de Girona i estudiant universitària del

comentava abans és de caràcter acadèmic i no serà

grau de Disseny i Creació Digital de la UOC. Contacto amb

publicada en cap mitjà, però em servirà per fer l'estudi i

vosaltres degut a una investigació acadèmica que estic fent

enfocar el disseny. Agrairia moltíssim la vostra col·laboració.

per l'assignatura de Disseny d'Interacció, en la qual ens
demanen dissenyar una aplicació digital o web responsive

Nota de l'editor (2): Preguem disculpes per la baixa quali

enfocada

tat de les imatges, però l'autora no ens les ha pogut submi

a

una

suposada

associació

d'astronomia

per

nistrar en millor qualitat.

millorar la difusió i divulgar la cultura científica.
Part del projecte consisteix en obtenir informació sobre la
opinió dels usuaris professionals i persones vinculades a

Geoestratègia quàntica

Països que juguen les seves cartes en el tauler de

primera comunicació quàntica per fibra òptica de més

l’ordre mundial, com Estats Units o Xina, i grans

de 600 km de longitud.

empreses com Google o IBM estan desenvolupant
prototips d’ordinadors quàntics que aconsegueixen fer

La tecnologia quàntica és una de les peces importants

en minuts o hores processos de càlcul que els

de la geoestratègia mundial. Atenent al nombre de

ordinadors clàssics més potents tardarien anys. En

patents relacionades amb aquesta tecnologia, per

transmissions

països, Xina és lider amb més de 3.000 patents,

quàntiques

experimentals,

Xina

ha

portat la davantera en els darrers anys mitjançant el

seguida per Estats Units que té gairebé la meitat i de

satèl·lit Micius, creant una xarxa quàntica que cobreix

Japó que té una quarta part.

4.600 km.
El juny de aquest any 2021 però, investigadors de
l’Institut

de

Ciències

Fotòniques

(ICFO)

L’ordinador quàntic

de

Castelldefels, Barcelona, han aconseguit un avenç clau

A la computació digital convencional, la unitat bàsica

per

fer

un

la

d’informació, el bit (de l’anglès binary digit), pot tenir

de

un dels dos valors que es representen com 0 i 1. A la

comunicacions. Dies després, el centre de recerca de

computació quàntica, la unitat bàsica és el qbit (de

construcció

repetidor
d’una

quàntic

xarxa

que

quàntica

permetria
terrestre

Toshiba Europa a Cambridge, Regne Unit, va fer la

l’anglès quantum bit), els valors del qual corresponen
a

«superposicions»

de

dos

estats

quàntics

corresponents a 0 i 1. La superposició és una
característica dels sistemes quàntics per la que poden
existir en diversos estats quàntics separats alhora.
Així, els qbits poden tenir alhora els valors 0 i 1 i
permeten fer dues operacions simultàniament. Les
diferències

entre

la

computació

clàssica

i

la

computació quàntica amb 1, 2 o 3 bits o qbits serien:
 1 bit pot tenir un valor de dos possibles, 0, 1
 1 qbit pot tenir els dos valors alhora i permet fer
dues operacions bàsiques al mateix temps
 2 bits poden tenir un de quatre valors possibles, 00,
01, 10, 11
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 2 qbits poden tenir els quatre valors alhora i permet
fer quatre operacions bàsiques al mateix temps
 3 bits poden tenir un de vuit valors possibles: 000,
001, 010, 100, 101, 011, 110, 111
 3 qbits poden tenir els vuit valors alhora i permet fer
vuit operacions bàsiques al mateix temps
El

nombre

d’operacions

bàsiques

que

es

poden

realitzar amb un ordinador quàntic simultàniament
creix exponencialment amb el nombre de qbits. Amb 8
qbits es poden realitzar 256 operacions bàsiques
simultàniament i amb 10 qbits, 1024 operacions
bàsiques.
Esfera de Bloch com a representació d’un qbit.

L’altra característica clau dels qbits és l’entrellaçament

Un bit només tindria el punt del pol Nord o el punt

(entanglement en anglès), propietat dels sistemes

del pol Sud. Imatge Wikimedia Commons.

quàntics el nom de la qual va ser proposat en 1935
per Erwin Schrödinger, físic austriac, premi Nobel,

publicat el 1935, com una paradoxa de la teoria

considerat un dels creadors de la mecànica quàntica.

quàntica, el que es coneix com paradoxa EPR, per les

L’entrellaçament és una propietat per la que dues o

inicials

més partícules són descrites com un estat quàntic

mental»

dels

autors.

combinat de totes, no com a partícules individuals. La

instantàniament,

modificació

en

el

Proposaven

qual

seria

un

«experiment

possible

teletransportar,

traslladar

informació

d’una

causa

partícula d’un lloc fins a un altre tan allunyat com

instantàniament la modificació de les altres, encara

volguéssim. Aquesta idea ha estat aprofitada per

d’una

de

les

partícules

que es trobin molt allunyades unes de les altres.

algunes

L’entrellaçament va ser presentat per Albert Einstein,

«teletransportar» objectes o persones instantàniament

pel·lícules

de

ciència

ficció

per

Boris Podolsky y Nathan Rosen, en un cèlebre article

d’un lloc a un altre molt allunyat, fins i tot en un altre
planeta. Cal remarcar que la paradoxa
EPR es refereix només al teletransport
d’informació.
Utilitzant

l’entrellaçament

i

no

fent

ciència ficció sinó veritable ciència, en un
ordinador quàntic amb qbits entrellaçats
es poden fer operacions bàsiques que
modifiquen tots els qbits alhora, sense
necessitat

de

individual,

el

modificar
que

cada

qbit

permet

que

determinades funcions puguin computar
se

amb

més

eficiència

que

en

un

ordinador clàssic.
Aquestes

dues

propietats

dels

qbits,

superposició d’estats i entrellaçament,
fan que els ordinadors quàntics siguin
substancialment diferents dels ordinadors
clàssics.

És

funcionar,
Imatge de la sèrie Star Trek en que
teletransporten persones, treta de
https://thebkmag.com/2010/02/24/beammeupscotty/

clar
calen

programació,
L’algorisme

que,

per

mètodes

algorismes,
de

Shor,

ferlos
de

diferents.

desenvolupat

el

1994 per Peter Shor, matemàtic dels
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Estats Units, permet calcular els factors primers d’un

va

nombre en un ordinador quàntic molt més ràpidament

desenvolupament d’un processador quàntic de 66

publicar

a

la

revista

Quantum

Physics

el

del que es faria en un ordinador clàssic. L’algorisme

qbits, anomenat Zuchongzhi, que va realitzar un càlcul

de Grover, desenvolupat el 1996 per Lov Grover,

en 1,2 hores. Estimaven que el temps en el que faria

matemàtic dels Estats Units d’ascendència hindú,

el mateix càlcul l’ordinador clàssic més potent seria de

permet la cerca en una llista de dades no ordenada,

més de 8 anys.

també en forma més eficient que per els mètodes
clàssics.
El 1998 es va presentar el primer ordinador quàntic
amb dos qbits, a la universitat de Berkeley, Califòrnia,
Estats Units. Des d’aleshores s’han fet diferents
prototips en els que s’han provat els algorismes de
Shor i Grover.
El 2018, IBM va muntar a Milà, Itàlia, l’IBM Quantum
System One i des de 2019, ofereix un ordinador
quàntic comercial de 50 qbits. A la seva web (4)

Disseny esquemàtic del processador quàntic

mostra empreses com Daimler, ExxonMobil o el CERN,

Zuchongzhi. Imatge: Universitat de Ciència i

que l’estan utilitzant.

Tecnologia de Xina

El mateix any 2019, Google va presentar el xip
Sycamore, amb 53 qbits amb el que declarava haver

Comunicacions segures

aconseguit la supremacia quàntica.Sycamore va fer un
procés de càlcul en 200 segons que l’ordinador clàssic
més potent hauria tardat 10.000 anys en ferlo.

Cada vegada que ens comuniquem per whatsapp o
obrim una pàgina segura d’Internet, es posa en marxa
un procediment de xifrat i desxifrat que ens assegura

El 28 de juny passat (2021), un equip de la Divisió

la privacitat de la comunicació. Esbrinar la clau per

Quàntica de la Universitat de Ciència i Tecnologia de

desxifrar una comunicació no és impossible, però

Xina a Hefei, Anhui (USTC, per les sigles en anglès),

costaria tant de temps que es pot dir que no és viable
i que, per tant, les comunicacions són segures. El

Prova d’ensamblatge del disseny físic de l'IBM

procediment de xifrat és l’anomenat de clau pública i

Quantum System One a Milà, Itàlia, 2018.

clau privada: el missatge o document es xifra amb la

Imatge treta de (3)

clau pública, que pot ser coneguda per tothom i es
desxifra amb la clau privada, que és només coneguda
per el receptor. L’obtenció d’una clau pública i una clau
privada es basa en els nombres primers, dels que
parla ja Euclides d’Alexandria (s. IV – III aC) a la seva
obra Elements. Un nombre primer és aquell que no és
divisible més que per ell mateix i per la unitat.
La clau pública és
un

nombre

molt

gran, que és igual al
producte

de

dos

nombres

primers.

La clau privada és
un

d’aquests

nombres
Algú

descobrir
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primers.

que

privada

dos

volgués
la

hauria

clau
de

Logotip de Whatsapp

descompondre el nombre molt gran en els seus

utilitzen partícules entrellaçades. Els fotons, que són

factors primers i això, que és relativament senzill en

les partícules de llum que transmeten la clau per la

nombres petits, esdevé impossible a la pràctica en

fibra òptica, estan entrellaçats amb altres fotons que

nombres grans. Per exemple:

estan

sota

el

comunicacions.

control
Tal

com

del

servidor

s’ha

explicat

de

les

abans,

la

 El nombre 69 té només 2 factors primers: 3 i 23.

propietat d’entrellaçament quàntic implica que, si un

 Si 69 fos la clau pública d’una comunicació xifrada,

dels fotons que va per la fibra òptica és interceptat per

aquesta seria molt fàcil de desxifrar, ja que és molt

ser llegida la clau, el fotó entrellaçat de control acusa

fàcil calcular els factors primers de 69 i un d’ells, 3 o

immediatament l’acció i el servidor pot tallar la

23, hauria de ser la clau privada.

comunicació i evitar l’espionatge.

Però per un nombre molt gran, de més de 100 dígits,

Comunicacions quàntiques

caldria un temps absolutament excessiu per fer la
descomposició en factors primers, inclús utilitzant els

A les experiències fetes fins ara en comunicació

ordinadors actuals més potents. Amb els ordinadors

quàntica, s’ha optat per enviar a travès de mitjans

quàntics es podrà fer ràpidament la descomposició

quàntics només la clau del missatge, enviant aquest

dels nombres molt grans utilitzats actualment, el que

xifrat a través de la xarxa d’Internet convencional. Un

obligarà a utilitzar d’altres encara més grans, amb

cop rebuda la clau a través de la xarxa quàntica, es

molts més dígits. Així que, segurament, els ordinadors

pot llegir el missatge amb la certesa de privacitat

quàntics no eliminaran els procediments criptogràfics

garantida.

actuals, però els faran més complexos.

S’han

començat

a

desenvolupar

en

diferents països xarxes quàntiques experimentals de
fibra òptica, però s’ha observat que els fotons poden
perdre l’entrellaçament degut a la interacció amb la
fibra òptica a través de la qual es mouen. Es considera
que, més enllà dels 100 km recorreguts per l’interior
de la fibra, una part significativa dels fotons emesos
perd la propietat d’entrellaçament. Segons les notícies
aparegudes en els darrers mesos, els esforços s’han
dirigit cap a:
 Xarxes mixtes terrestres/satèl·lit, en les que la clau
s’envia des d’un satèl·lit a les estacions terrestres per
mitjans quàntics.
 Repetidors quàntics que permetin renovar els fotons
entrellaçats després dels 100 km recorreguts per dins
de la fibra òptica.
 Mantenir l’entrellaçament dels fotons en tot el
recorregut de la major longitud de fibra òptica
possible.
Xarxes mixtes terrestres/satèl·lit
El 16 d’agost de 2016, Xina va llençar, desde la base

Els nombres primers no poden ser

de Jiuquan, Gansu, el satèl·lit Micius, que va quedar

representats com a rectangles.

en òrbita a 500 km sobre la superfície de la Terra.

Imatge Wikimedia Commons.

Micius té capacitat per fer transmissions quàntiques a
estacions terrestres i va ser protagonista el 2017
d’una videoconferència entre Viena (Àustria) i Pequín

L’altre aspecte de la seguretat de les comunicacions és

(Xina). Va proporcionar la clau, per mitjans quàntics,

la possibilitat de que un hacker o pirata informàtic

perquè es pogués fer una videoconferència entre els

s’introdueixi en el sistema sense que l’usuari se

presidents de les acadèmies de ciències d’Àustria,

n’adoni i robi la clau privada. A les comunicacions

Anton Zeilinger i Xina, Chunli Bai, a més de 7.000 km

quàntiques desapareix aquesta possibilitat ja que

de distància. Cal dir que la transmissió va ser només
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els seus científics, liderats per Jianwei Pan, havien
establert la primera xarxa integrada de comunicació
quàntica del món en una longitud total de 4.600 km
entre Pequín i Xangai. La xarxa de fibra terrestre i els
enllaços al satèl·lit Micius donaran servei a més de 150
usuaris industrials, bancs estatals i locals, xarxes
elèctriques municipals i llocs web d’administració
electrònica de tota la Xina (8).
Jianwei Pan ha estat des del principi el creador i
Satèl·lit quàntic Micius.

impulsor de la tecnologia quàntica xinesa. Format a la

Imatge treta d’un article de Jianwei Pan (7)

mateixa universitat de la que ara és professor, la
USTC, va fer el doctorat a Viena amb el professor
austríac Anton Zeilinger. El 2011 va ser nomenat cap

parcialment segura, però va servir sobretot per provar

científic del satèl·lit quàntic experimental Micius i el

la capacitat de mantenir l’entrellaçament dels fotons

2014 director del Centre per l’Excel·lència Quàntica de

entre el satèl·lit i les estacions terrestres.

l’Acadèmia Xinesa de Ciències. Els seus descobriments
en comunicació quàntica i entrellaçament de fotons

El juny de 2020 es va transmetre, mitjançant el

dels darrers anys li han donat fama mundial. Ha rebut

satèl·lit Micius, una clau segura a Delingha i Nanshan,

nombrosos

localitats xineses separades 1.120 km, el que va

científiques Nature i Science, de l’American Physical

permetre desxifrar un missatge xifrat enviat per

Society i d’entitats xineses.

premis,

entre

ells,

de

les

revistes

Internet convencional entre les dues localitats. Va ser
la transmissió segura realitzada a més distància fins

Repetidors quàntics

aleshores.
Disposar de repetidors quàntics que permetin renovar
El gener d’aquest any, 2021, la USTC publicava que

els fotons entrellaçats, després de recórrer llargues

Xarxa xinesa integrada de comunicació quàntica. Imatge USTC (8)
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distàncies per dins

enviat per fibra òptica fins a un dispositiu on tota

de la fibra òptica,

informació sobre el seu origen i recorregut va ser

és

esborrada.

cabdal

per

evitar la pèrdua de
i

Esborrant les característiques d’aquest fotó, l’altre va

així poder construir

poder ser emmagatzemat en qualsevol de les dues

una xarxa quàntica

memòries quàntiques, amb el que l’entrellaçament

terrestre.

entre elles es var crear. Cada vegada que es detectava

l’entrellaçament

l’arribada
Investigadors

Jianwei Pan.
Imatge treta de (9)

de

d’aquest

l’entrellaçament

de

fotó,
les

significava

memòries

havia

que
estat

l’ICFO, liderats per

aconseguit. La longitud d’ona de 1436 nm és pròpia de

Hugues

Ried

les telecomunicacions per internet, per el que el

matten, van publi

procediment es pot integrar fàcilment a la xarxa

de

car el 2 de juny de

existent actualment. La multiplexació és la capacitat

2021

d’un sistema per enviar diferents missatges a través

que

havien

aconseguit mante

d’un únic canal de transmissió. A l’experiment de

nir l’entrellaçament

l’ICFO,

entre

emmagatzemant

dos

nodes

van

aconseguir

quàntics separats 10 metres, durant 25 microsegons.

fotons

Aquest esdeveniment, que va merèixer la fotografia

llaçats en molts

«multiplexació

temporal»,

entre

de portada del 3 de juny de 2021 de la revista Nature,

moments

obre la possibilitat de construir un repetidor quàntic.

rents, fins a 62,

dife

Els nodes emprats són memòries quàntiques formades

a les memòries

per cristalls dopats amb praseodimi, un metall del

quàntiques,

grup de les «terres rares» de la taula periòdica.

que

el

representa

disposar de més
A la web de l’ICFO, els investigadors expliquen el

temps

operatiu

procediment seguit (10):

del

sistema.

Van generar parells de fotons correlacionats. De cada

matten

parell, un fotó de longitud d’ona 606 nm (nanòmetres)

que l’experiment

Hugues de Riedmatten.

va ser enviat a les memòries quàntiques de cristall

que s’ha portat

Imatge UPC

dopat amb praseodimi i emmagatzemat allà. L’altre

a terme, va ser

Hugues de Ried

fotó del parell, de longitud d’ona 1436 nm va ser

explica

concebut fa més de 10 anys. Ara es tracta d’ampliar la
distància, per exemple a 35 km, a la qual es pugui
produir

l’entrellaçament

convençut

que

la

xarxa

dels

nodes.

quàntica

Es

mostra

tindrà

moltes

aplicacions en un futur proper.
Hugues de Riedmatten va obtenir un master en física
a a l’Institut Federal de Tecnologia de Suïssa el 1999,
el doctorat a la universitat de Ginebra, Suïssa el 2003
i després va fer una estada postdoctoral a l’Institut de
Tecnologia de Califòrnia. El 2006 va ser nomenat
investigador sènior a la universitat de Ginebra i el
2010 va arribar com a lider del grup d’òptica quàntica
a l’ICFO. La seva carrera científica ha estat dedicada a
la informàtica i la comunicació quàntica. Ha rebut
beques (grants) del Consell Europeu de Recerca i de la
Fundació Moore dels Estats Units i el premi Ciutat de
Seu de l’ICFO a Castelldefels, Barcelona,

Barcelona 2017.

Imatge JL. Diez
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 Mantenir l’entrellaçament dels fotons en la

s’amplia l’abast màxim de transmissió quàntica podent

major longitud de fibra possible

fer

connexions

a

més

distància

sense

nodes

intermedis. Juntament amb els satèl·lits quàntics, creu
Aquesta és una solució del problema de la pèrdua de

que

l’entrellaçament dels fotons dins de la fibra òptica,

transmissions quàntiques segures (15).

permetrà

construir

una

xarxa

global

per

diferent de la dels repetidors quàntics que proposen
Andrew Shields va estudiar física a l’Imperial College

els investigadors de l’ICFO.

de Londres, on també va fer el doctorat entre 1986 i
El 7 de juny de 2021, Toshiba va anunciar la primera

1990. Després d’una estada postdoctoral de 2 anys al

demostració de comunicació quàntica a una distància

centre d’investigació de l’estat sòlid de l’Institut Max

superior als 600 km, superant la limitació a 100 km

Planck de Stuttgart, Alemanya, el gener de 1993 va

imposada per l’expansió i contracció de la fibra òptica

entrar a Toshiba Europa, Cambridge, Regne Unit, on

causada

ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera

per

petits

canvis

ambientals

com

les

tècnica

professional en el camp de l’òptica i informàtica

d’estabilització per «banda dual» envia dues senyals

quàntica. Des d’abril de 2020 és cap de la divisió de

òptiques de referència a diferents longituds d’ona. La

tecnologia quàntica de Toshiba Europa.

variacions

de

temperatura.

Una

nova

primera longitud d’ona és utilitzada per cancel·lar les
fluctuacions ràpides, mentre que la segona longitud

Futur proper de la tecnologia quàntica

d’ona, la mateixa dels fotons que transporten la
informació, és utilitzada per l’ajustament fi. Toshiba

Amb ordinadors quàntics de menys de 100 qbits

assegura que, amb aquesta tècnica, és possible

donant

mantenir constant la fase òptica de la senyal quàntica,

almenys en part assegurades per transmissions de

servei

a

empreses

i

amb

comunicacions

inclús després de centenars de kilòmetres de fibra.

claus quàntiques, quasi es pot dir que el futur de la

Andrew Shields, cap de la divisió de tecnologia

sembla

tecnologia quàntica ja és aquí. L’ordinador quàntic no
que

hagi

de

substituir

l’ordinador

quàntica de Toshiba remarca que en els darrers anys

convencional, sinó que jugarà un paper com el que

s’han utilitzat transmissions quàntiques de claus per

van jugar en el seu moment els coprocessadors

protegir les xarxes metropolitanes. Amb el nou avenç,

matemàtics o juguen ara les targetes gràfiques,

Esquema de comunicació quàntica entre ciutats amb l’alternativa de repetidors o
estabilització per banda dual. Imatge de Toshiba (15)
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integrantse amb

6603617313704.pdf

els

(8) The world's first integrated quantum

sistemes

de

computació
tuals

per

ac
millo

rarlos molt. Les

communication network. Phys. Org. News. January 6,
2021
https://phys.org/news/202101worldquantum

comunicacions

network.html

quàntiques

(9) JianWei Pan. Division of Quantum Physics and

poc

tam

sembla

que

Quantum Information

hagin de substi

https://quantum.ustc.edu.cn/web/en/node/32

tuir

(10) Entangled quantum memories for a quantum

a

la

xarxa

d’Internet,

més

aviat

l’han

de

https://www.icfo.eu/newsroom/news/article/5064

complementar,
Andrew Shields. Imatge Quantum

permetent

Communications for All (16)

transmissió

repeater: A step closer to the Quantum Internet. ICFO
News. 02 June 2021.
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(11) Dario LagoRivera, Samuele Grandi, Jelena V.
Rakonjac, Alessandro Seri & Hugues de Riedmatten.
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«Telecomheralded entanglement between multimode

ra de claus.
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Canvi ClimaBit
1. El Núvol

hivernacle produït por un conjunt de gasos (GEH) que
emetem

a

l'atmosfera

—principalment

diòxid

de

S'han esvaït definitivament tots els dubtes des de tots

carboni (CO2). Com apunt històric, el físic suec Svante

els àmbits científics involucrats. En aquesta meitat del

Arrhenius ja ho va predir el 1896 però òbviament el

s. XXI la supervivència de la humanitat té un

problema tot just s'iniciava i no era prou visible. Les

desafiament

problema

conseqüències de l'escalfament comporten un desglaç

autogenerat definit com a canvi climàtic. Un canvi

precipitat amb pujades del nivell del mar així com

induït per molts paràmetres, però en gran manera per

alteracions del clima habitual (tempestes, inundacions,

l'activitat humana del darrer segle. Unes millores en la

onades de calor, focs, tsunamis, etc.) que ens afecten

nostra

gegantí:

societat

que

resoldre

ens

el

permeten

gaudir

d'un

i

afectaran

molt

negativament.

Existeix

molta

benestar mai assolit fins ara. Però, malauradament,

literatura respecte a com la nostra indústria i avanços

amb uns costos altíssims que a hores d'ara són

tecnològics hi estan involucrats. De tots ells, ens

insostenibles, ja que fomenten una alteració del clima

centrem en un per mostrar com darrere d'un fet

que

quotidià prou innocent estem amplificant el problema:

ens

repercuteix

fins

extrems

negatius

ben

palpables (i alguns encara inimaginables).

l'ús de la xarxa d'internet.

Com a nucli principal d'aquest canvi considerem

Comentem breument els aspectes d'infraestructura

l'escalfament global de la Terra (creix any a any des

involucrats i que obviem sovint per romandre ocults

del darrer segle). El seu motiu essencial és l'efecte

sota un mot neutre, bucòlic i poètic com és el núvol.

Datacenter de Google a la ciutat de SaintGhislain (Bélgica) —el més aprop nostre.
Observem la quantitat de plaques solars que actuen com a recollidores d’energia. Crèdit: Google.com
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(Google, Facebook, Amazon, etc.) fins al petit mòbil

Podem trobar:

d'uns pocs centímetres quadrats on tenim i oferim
• Dins de grans edificacions: datacenters.

(voluntàriament!) tota la nostra vida digital (que cada

• Dins de petites edificacions: centrals de coure i/o

dia s'apropa més a la biològica).

fibra òptica.
• Als nostres carrers i places: postes cablejats arreu
i caixes de connexions (soterrades, o bé a

postes o

b) L'emmagatzemament (final o intermediari) de les
dades digitals: bits en quant a unitat d'informació
(Megabits a nivell quotidià actualment = Un milió de

façanes).
• Als teulats: antenes de telefonia mòbil 3G/4G/5G.

bits ni més ni menys).

• Als camps i boscos: més antenes.
• Al nostre cel: satèl·lits (i no pas pocs des de l’inici
del projecte Starlink d’SpaceX).
• Als nostres oceans: cables submarins de milers

desapercebut. De fet, tota la xarxa obeeix a les lleis
físiques de l'Univers com qualsevol altre sistema

de kilòmetres.
• A la nostra feina: computadors, routers, switchs,

micro/macroscòpic. I en particular, a la segona llei de
la

punts WiFi.
• A casa: com a la feina més la internet de les
“coses”

Aïllem els bits en si mateix per un detall purament
conceptual que volem explicitar per tal que no passi

(IoT:

TV,

Siri/Alexa,

alarmes,

electro

termodinàmica.

decreix”.

Fort

increment

domèstics, etc.)
• Amb nosaltres (a la butxaca, motxilla o fins i tot

D'entre

moltes

definicions

equivalents escollim: “L'entropia de l'Univers mai
però

d’entropia

cert.

En

termodinàmica,

(“desordre”)

equival

a

un
un

increment de calor (energia térmica) per grau de

penjat al coll): el mòbil (smartphone que ho inclou

temperatura

(Kelvin).

tot!).

irreversibles

on

es

Així,

davant

transformem

de

processos

diferents

tipus

d’energia de forma ineficient, sempre creix. Aquest
Sense entrar en més detalls, la realitat física ens diu

augment és a causa de l'energia tèrmica degradada

que el nostre núvol imaginari no és res més que una

que

desprenen

els

processos,

ja

que

per

la

megaestructura planetària, gens poètica, construïda a

termodinàmica, no és possible convertir en treball el

base de hardware de tota mena que emmagatzema

100% de l'energia emprada (un símil quotidià és el

dades i algorismes amb l'objectiu de comunicar,

vehicle, on tan sols 1/3 de l'energia química del

enregistrar i analitzar l'activitat humana (s'accepten

combustible fòssil acaba realment essent emprada per

tots els matisos que es vulguin).

moure'l). Si aquest pas el considerem a l'infinit, ens
condueix a la mort tèrmica: tota l'energia de l'Univers

Útil? Molt. Necessari? Sens dubte. Fiable? Suficient.

serà tan sols calor.

Creïble? Com un ésser humà qualsevol. Gratuït? No.
I perquè parlem de termodinàmica? Doncs perquè en

Sostenible? No.

tota

la

megaestructura

planetària

de

la

xarxa

s'inclouen bilions i bilions de components que treballen
i transformen energia contínuament, dia i nit, tot l'any.

10. La Sostenibilitat

És difícil actualment imaginar la quantitat i varietat de
No hi ha dubte que res és gratuït a l'Univers. Tot té

tipus de components involucrats. Com a exemple, cal

una contrapartida. Respecte a la primera negació

pensar que en qualsevol dels nostres mòbils o portàtils

prèvia, ja s'ha comentat àmpliament a la literatura

(components

que essencialment el producte final som els usuaris

disposem de milions de transistors i resistències que a

insignificants

dins

de

la

xarxa)

ja

(aquest és el preu que paguem). Ens centrem doncs

cada segon fan milions d'operacions funcionals (CPU

en la darrera negació: la sostenibilitat. Considerarem

aritmètica o gràfica entre d’altres). I en cadascuna

el cost negatiu des de dos vessants:

d'elles, irreversibles, es desprèn un xic de calor (que
augmenta l'entropia universal). Un valor molt petit.

a) La creació i manteniment de tota la infraestructura

Insignificant per ell sol. Però notable quan observem

esmentada.

en tot el conjunt. A escala d'usuari, qui no està cansat

Compte!

Calen

molts

recursos

de

matèries primeres per generar tot el necessari així

de sentir el soroll del ventilador d'un computador (no

com per al seu ús productiu diari. Des d'un gran data

cal que sigui agost). Inclús alguns haureu observat un

center

missatge al mòbil dient que està sobreescalfat i que si

de

analitzen

moltes
i

hectàrees

transmeten

grans

a

on

s'enregistren,

volums

de

dades

us plau, el refredeu immediatament.
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Tot això comporta un problema addicional: cal energia

Insignificant de nou. Molt. Però com bé sabem, un

per refredar tot l'entorn dels components i poder

petit valor acumulat moltes vegades ja no és tan petit

seguir

(tanmateix irrellevant comparat amb la magnitud

operant

sota

condicions

de

temperatura

adients. Per tant, al cost energètic primari de la

generada per la megaestructura).

fabricació cal acumularhi el cost energètic de la
productivitat més el del seu refredament. Déun'hido!

El fet de mostrar que l’enregistrament d’un bit no és a

Valors molt rellevants quan pensem en la magnitud de

cost zero el devem a Rolf Landauer (1961) qui va

la xarxa (recordar llista inicial). D'aquí que el seu cost

calcular una cota inferior per l’energia involucrada. El
seu

pel medi ambient sigui immens.

valor

és

directament

proporcional

a

la

temperatura de l’entorn (Kelvin) i a dues constants
(de Boltzmann i logaritme neperià de 2). Emprant les

11. El Bit

unitats escaients, obtenim que per una temperatura
Malauradament encara no hem acabat. Recordem que
tenim

pendent

l'apartat

dels

bits

en

si

mateix.

Podríem pensar que el seu cost energètic ja està

de 20º Celsius, el cost teòric energètic mínim del bit
és de 17.5 meV (milielectrovolts) —molt més alt
empíricament.

inclòs dins de l'esmentat prèviament. Però no és així.
La “culpa” és del dimoni de Maxwell (una paradoxa

Per fernos una idea de la magnitud mínima de bits

dins la física termodinàmica del 1867). L'estudi per

que originem, optem per la web del World Economic

resoldre la paradoxa va portar a considerar la teoria

Forum respecte a les xifres diàries del 2020 (5 bilions

de la informació dins del cost de la xarxa. La resolució

d’usuaris! —bilions = mil milions i 1 byte = 8 bits):

ens diu que la simple alteració irreversible d'un bit
genera un increment d'entropia (recordem que equival

• 500 milions de tweets enviats

a

• 294 bilions d’emails enviats

un

increment

de

calor).

Òbviament

petit.

Datacenter de Google a la ciutat de SaintGhislain (Bélgica) —el més aprop nostre. Veiem el vapor que es desprèn de les
torres de refredament. L’objectiu de Google és arribar al 2030 amb cost 0 de petjada de carboni. Crèdit: Google.com
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• 4 petabytes (1015 bytes) de dades generades a

Per exemple, una cerca a Google s'estima entre 110
g de CO2 (en canvi Google valora el cost en 0.2 g).

Facebook
• 4 terabytes (1012 bytes) de dades generades des

Altres autors estimen que 15 minuts davant el
computador té un cost d'entre 710 g. Es consideren

de vehicles

uns 1.7 bilions de tones de GEH degudes a la

• 65 bilions de missatges de WhatsApp

producció i ús de les tecnologies digitals. Si ho

• 5 bilions de cerques en navegadors

repartim entre els usuaris arreu del món, obtindrem
Es calcula que existeixen a hores d'ara uns 44

que cadascú és responsable d'uns 340 kg de CO2. Un

zetabytes (1021 bytes) de dades digitals acumulades.

darrer exemple: la indústria del Bitcoin té una petjada

I es calcula que el 2025 es generaren 463 exabytes

de 37 milions de tones anuals (equivalent a la de tot

(1018 bytes) cada dia!

Nova Zelanda).

Fent una estimació, podem assumir que les dades
diàries que es mouen actualment (incrementades sens

101. La Conclusió

dubte per la situació de pandèmia mundial) es poden
apropar als 400 exabytes.

Cada acció en producte o ús de la xarxa té un cost. Un

Tots aquests nombres gegants amplifiquen l'energia

l’escalfament global. Un canvi climaBit.

cost acumulat a escala planetària que efecte a
mínima

necessària

per

mantenir

tota

la

megaestructura planetària d'internet. Des de tot el

És indiscutible que la xarxa mundial d’internet ens

hardware

i

aporta molts avantatges, però siguem conscients que

manteniment) fins a les dades binàries (creació,

tot té un preu i ens caldria estalviar pel present i pel

transmissió,

futur. Pensem si tot el

en

si

mateix

servidors

i

(fabricació,
còpies

de

renovació
seguretat).

I

que fem és estrictament

l'energia es converteix en kW·h. Costosos de generar i

necessari. Aquest missatge és l’únic objectiu d’aquest

de pagar (actualment amb records històrics). D'aquí

escrit…essent conscients que també té el seu propi

que les empreses responsables cerquin el fred com a

cost milionari (2.287.351 bits).

paràmetre rellevant per reduir costos i mantenir el

JAUME RIGAU

hardware en condicions ideals de treball.
100. La Petjada
Per avaluar el cost cal emprar la petjada de carboni:
indicador de les emissions GEH associades a un
producte, servei o organització valorat en emissions
de CO2 equivalents (estandarditzat a 100 anys). Cal
ser conscients de les limitacions i dificultat del seu
càlcul.
Cal comptabilitzar tres aspectes: l'emissió directa del
recurs o organització a considerar; l'emissió indirecta
deguda als proveïdors d'energia; i altres emissions
indirectes atribuïbles als productes i serveis adquirits
que al seu torn hauran generat emissions prèviament

Escala tèrmica on es mostra la calor emesa per un simple

per ser produïts. El cost total és immens considerant

microprocessador de 3,3 GHz.

matèries

Crèdit: Ziyi Zhang, Motoki Yako, Kan Ju, Naoyuki Kawai,

primeres, transports, fabricació, assemblatges, ... fins

Papichaya Chaisakul, Tai Tsuchizawa, Makoto Hikita, Koji

des

de

l'extracció

inicial

de

totes

les

a arribar a les mans de l'organització o usuari/client.

Yamada, Yasuhiko Ishikawa & Kazumi Wada; A new material
platform of Si photonics for implementing architecture of

Finalment, i malauradament, aquest cost energètic

dense wavelength division multiplexing on Si bulk wafer;

s'acaba transformant en GEH i per tant, en canvi

Science and Technology of Advanced Materials; DOI:

climàtic. La seva petjada de carboni ha estat calculada

10.1080/14686996.2017.1301193; © 2017 The Author(s).

per

molts

autors.

Però

com

hem

comentat

prèviament, no és gens fàcil fer un càlcul aproximat.

Published by National Institute for Materials Science in
partnership with Taylor & Francis.
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Apunts sobre les primeres prospeccions a l’Estany de
Banyoles de l’Isòtop radioactiu Rn222
Origen i importància d’aquest radioisòtop
Però d’on surt el Radó222 que apareix en el gràfic?
La majoria de la gent pensa que la radioactivitat és un

És una etapa de la cadena de desintegració1 de

fenomen

l’Urani238

eminentment

humà:

raigs

X,

bombes

que

té

un

període

de

atòmiques, centrals nuclears que funcionen i que

semidesintegració2 de 4468 milions d’anys (es

produeixen

calcula que la Terra té una edat d’uns 4500 milions

residus

nuclears

o

que

s’espatllen

traumàticament (Fukushima, Txernòbil, etc ) , Tacs o

d’anys). Per tant és un missatger de l’interior de la

tomografies

de

Terra (recordem que si el nucli de la Terra està encara

tractament de tumors, etc. Però la veritat és que la les

calent és pels elements radioactius que encara conté)

fonts naturals de la radioactivitat són predominants a

ja que químicament és un gas noble (no reacciona

llarg i mitjà termini, la radioactivitat forma part de la

gairebé amb cap substància).

axials

computeritzades,

aparells

normalitat del nostre univers. La vida en el nostre
planeta es troba al mig de dos fonts de radioactivitat:

Recordem

que

l’aigua

que

nodreix

l’Estany

de

l’interior de la Terra ( erupcions volcàniques) i l’espai o

Banyoles té com a principal origen les surgències

exterior (vent solar i raigs còsmics).

interiors (almenys fins a un 90%), procedents de les
filtracions de la zona calcària de l’Alta Garrotxa en la

Així que si ens endinsem en un avenc o cova la nostra

zona de Sadernes a Oix, seguint els rius Burró i Llierca

irradiació augmenta i si volem amb assiduïtat també.

a una altitud d’entre 700 i 900 m. I aquesta zona

Així que on estem relativament protegits és a la

calcària i altament permeable, és molt propera a la

superfície de la Terra.

zona volcànica d’Olot que és una finestra al magma de
l’interior de la Terra.

Com es pot veure en la figura I (provinents de CSN o
consell superior nuclear), gairebé el 70 % de les dosis

Hipòtesi: podria ser el Radó222 un marcador del

rebudes per un ciutadà corrent són d’origen natural,

cabal subministrat per les surgències interiors de

així

l’Estany de Banyoles?

que

no

es

preocupi

gaire

per

la

propera

radiografia que li facin.
Una mica de dades sobre l’estany de Banyoles
Sistema càrstic alimentat en un 90 % per l’aigua
filtrada des de l’Alta Garrotxa que en contacte amb els
guixos els dissol i surt a l’exterior. És una sortida a 3
nivells: l’estany de Banyoles a 175 m sobre el nivell
del mar, els estanyols de Sant Miquel de Campmajor a
200 m s.n.m i el Pla d’EspollaUsall a 220 m s.n.m que
actua de sobreeixidor ocasional del sistema.
Es troba format per unes 12 cubetes alimentades per
uns cabals estimats en uns 50000 m3/dia amb una
orientació aproximada SudNord i una forma que
recorda la d’un 8. Té una llargada d’uns 2150 m i una
fondària mitjana de 14,4 m. Una superfície 111,78
Hm2 i un volum de 16,12 Hm3.
En la figura II presentem la batimetria o fons de
l’estany així com la localització aproximada dels punts
de les mostres i de les cubetes.
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La sortida de l’aigua es produeix bàsicament per una

Banyoles (CNB) una barca catamarà biplaça amb el

sèrie de recs o canals situats a la banda est. Aigües

pilot (per cert, com acceleren! ,agafeuvos fort!, que si

molt riques ens sulfats i bicarbonats.

no acabareu a l’aigua!)

Mesura d’aquest radioisòtop i metodologia

Així que el 16 de Juny del 2004 a les 9 del matí,

emprada

després

d’haverse

ajornat

per

un

episodi

de

tramuntana i onatge el 14 de Juny, partim del club cap
El juny del 2004, pel motiu de fer un treball final de

a la sortida de regates i de la travessa anual de

l’assignatura Radioactivitat Ambiental del curs 2003

l’estany. No disposava de GPS (en aquella època no

2004 del Doctorat de Medi Ambient,

disposàvem d’apps els mòbils) i per tant amb l’ajuda

disposar

del

material

necessari

i

vaig poder
del

suport

i

assessorament dels dos professors del curs: el Dr.

del pilot vam resseguir la línia de boies fixa que es
deixava aleshores a l’estiu.

Sánchez Cabeza i del Dr. Lluís Font del departament
de Radioactivitat de la Facultat de Física de la

Amb el suport del pilot anàvem resseguint les boies i

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

prenent

Material científic: 15 ampolletes refrigerades amb

sortida dels remers i així successivament, la darrera a

les

mostres

d’aigua

cada

150

m

aproximadament, la mostra 1 a 150 metres de la
10 ml del líquid de centelleig NEF957 (mineral oil

l’estany era la 14ena, la 15 era aigua de l’aixeta de

scintillator) i xeringa per afegirhi 10 ml de l’aigua de

Banyoles que tothom sap que procedeix de l’estany i

les mostres, equip recollit el dia abans a la UAB i que

que vaig utilitzar com a fons per als càlculs.

s’hauria de guardar a la nevera, per retornarlo a la
U.A.B. el dia següent per anàlisi amb el detector de
centelleig

líquid

Quantulus

1220

pertanyent

Resultats obtinguts

al

Departament de Radioactivitat de la UAB.

Després d’unes setmanes, vaig anar a recollir els
resultats i, amb l’ajuda dels professors de la matèria,

Suport nàutic: amb la col·laboració del Club Natació

vaig realitzar els càlculs. Els resultats s’expressen en
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està totalment saturat.
Aquest valor el faríem
servir de referència per
mesurar

l’aportació

subterrània i a la llarga
poder

monitoritzar

aquesta aportació sub
terrània
valors

a
en

partir

dels

superfície

i

preveure episodis extra
ordinaris

d’inundació

acabant

el

procés

de

domesticació de l’Estany
que

varen

iniciar

els

monjos en els segles IX i
X.
Aclariments:
Cadena

de

desinte

gracions Urani2381 :
procés de transformació
que

experimenta

l’U

becquerels per litre (Bq/L o desintegracions /s/L) i els

238, a partir de desintegracions alfa i beta, fins

valors obtinguts s’expressen en el gràfic adjunt:

arribar al Pb206, que es estable, passant pel Rn222.

Com es pot veure els valors radiològics de les mostres

Període de semidesintegració2: temps que triga

són

en

una espècie radioactiva en desintegrarse la meitat, és

n’haguéssim de preocupar hauria de superar els 100

característic de cada isòtop radioactiu i pot ocupar

Bq/L , però no deixa de ser significatiu la rellevància

qualsevol escala temporal: des de milers de milions

de la mostra 2 molt propera al punt on es produeixen

d’anys fins microsegons. En el cas del Rn222 és de

la majoria de les surgències a l’estany (es calcula que

3,83 dies.

molt

baixos,

a

tall

d’exemple

perquè

el 90% de l’aigua de l’estany apareix a la fossa del
lòbul Sud de l’estany).

Per saberne més:

Això confirma la nostra hipòtesi de què el Radó222

 M. COMA

seria una molt bon marcador per mesurar el cabal de

Quaderns de la revista de Girona. (la figura II

surgència de l’estany de Banyoles.

procedeix d’aquesta font).

Les mesures

i J. GRATACÓS: L’estany de Banyoles.

obtingudes responen a valors superficials residuals,

 Consejo de Seguridad Nuclear: Guía de Seguridad

¿com

(figura I)

podríem

obtenir

el

valor

d’entrada

de

referència? Òbviament amb sondatges semblants amb



els que es feien amb la temperatura obtindríem valors

capacitación

que

radioactivas.

podríem

relacionar

directament

amb

les

DIVERSOS

AUTORS:
para
Grup

supervisores
de

aportacions subterrànies d’aigües, però d’on podríem

Departament de Física UAB.

obtenir fàcilment un valor de referència o concentració

 A.RAÏCH:

(tants Bq/L de Radó222)?

Banyoles.

La solució fàcil i barata passaria per mesurar el Radó

d’aquest treball).

quan

la

platja

d’Espolla

(Melianta)

del

de

Física

curso

de

instalaciones

de

Radiacions

Prospecció de Rn222 a l’estany de
Treball

Radioactivitat
222

Apuntes

final

Ambiental

de
(la

l’Assignatura

figura

III

de

procedeix

s’inunda

obtenint mesures relacionades de la concentració de
Radó i el cabal aportat per la surgència. Recordem que
actua de sobreeixidor o sifó del sistema quan aquest
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ANTONI RAÏCH

Eclipsis de Sol a la dècada dels 20 del segle XXI
Començarem fent una mica d’història. El maig de

En aquesta dècada dels anys 20 del segle XXI, en

1900 va tenir lloc un eclipsi total que va travessar la

tindrem dos de totals i un d’anular.

península des de Porto (Portugal) fins a Alacant. Cal
destacarlo

perquè

va

venir

l’astrònom

francès

El primer serà total, el 12 d’agost de 2026. Entrarà

Flammarion a observarlo a Elx, així com de molts

per Astúries i acabarà amb la posta de Sol cap a

altres països a observarlo. Va durar 1’18’’.

Castelló. Caldrà buscar un lloc en alçada el Sol es
posa per l’oest i es trobarà només a 4º per sobre de

El 1905 va tenir lloc el darrer eclipsi de Sol total a la

l’horitzó. Durarà 1’ 40’’

península, entrant per Galícia i sortint per València. El
1912 va haver un d’anular i el darrer total va passar

El següent serà també total, el 2 d’agost de 2027.

per sobre de les illes Canàries l’octubre de 1959. Des

Però la seva línia central, on dura més per igual

de llavors cap altre de total.

longitud (coordenada geogràfica), no passarà per
sobre de la península, caldrà desplaçarse fins a
Tetuan, al Marroc. Des d’Espanya es veurà a primera
hora del matí per la franja de costa entre Cadis i
Almeria. Quan més al sud de la península, millor, més
durada. Quan més a l’est més bona observació, el Sol
estarà més alt, i també més durada. A Cadis està
previst que duri 2’56’’. A Tarifa 4’37’’. La durada
màxima serà de 6’23’’ a

Egipte.

Eclipsi de Sol total de 1905

El darrer més notable va ser el parcial del 1999, aquí
a Catalunya es va veure en un 70% de la seva
Eclipsi de Sol total de 2027

totalitat. Va ser total a Europa Central i va crear gran
expectació.

El tercer tindrà lloc el 26 de gener de 2028, però no
serà total sinó només anul·lar. No quedarà amagat tot
el disc solar i caldrà mirarlo amb ulleres de protecció.
El Sol quedarà tapat per la lluna en un 83%. L’ombra
entrarà

per

Cadis

i

creuarà

fins

a

València.

Malauradament també coincidirà amb la posta del sol,
així que també caldrà buscar un lloc amb bona
perspectiva cap a l’oest.
Un eclipsi de Sol pot tenir una durada màxima de 8
minuts, segons les posicions relatives dels tres astres.
L’ombra es desplaça a uns 3.000 km/h i origina una
franja on es pot veure la totalitat d’uns 200 km
d’amplada. Fora d’aquesta franja l’eclipsi ja no és total
Eclipsi de Sol total de 2026

sinó parcial.
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il·luminada, el Sol l’enfoca pel darrera. Per contra els
eclipsis de lluna es produeixen sempre en fase de
lluna plena.
L’observació d’un eclipsi total de Sol és quelcom
espectacular, la gent que el veu per primer cop no
deixa de xisclar i, fins i tot, de plorar davant d’aquesta
experiència. Recomano fermament a tothom que
tingui l’oportunitat que gaudeixi d’un eclipsi total de
Sol. No hi ha res tan imponent a tota la natura.

Eclipsi de Sol anul·lar de 2028

Blog personal de l'autor  http://elsmeusescritscpf.
blogspot.com.es/

És evident que els eclipsis de Sol es produeixen quan

CARLES PUNCERNAU

la lluna s’interposa entre la Terra i el Sol. Per tant
aquella està sempre en fase de lluna nova, no es veu

Les fotos dels nostres socis

Autor: Àngel Fajardo
Taques solars de data 05/09/21, equip: SW 8"

800mm, montura eqr 6 pro, filtre solar baader i
filtre continuum 540, càmera zwo asi 462 mc
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Lluna  Monts Apenins, també amb equip SW 12"

Saturn i Júpiter data captura 23/08/20.

Equip SW 12" 1500mm retràctil, montura dobson i càmera zwo asi 120 mc.
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Autors: Salvador i Adrià Dabau  des de Girona

Nebulosa del cap de Cavall IC434 Refractor de 102mm Distància focal 5.1 (Ha, OIII, SII)
4 h en total d'exposició + 1h de preses fosques (pf)
Nebulosa

d'Orió.

(M42)

Refractor

de

Nebulosa del Pelicà  IC5067 Refractor de

102mm  Distància focal 5.1 (Ha, OIII, SII)

102mm Distància focal 5.1 (Ha, OIII, SII)

6 h en total d'exposició + 1h de pf

2,5 h en total d'exposició + 30' de pf
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Autor:
Mario Cruz
Fetes des del
seu observatori
a Porqueres

Estrelles de Sagitta, alpha
(Sham), beta i delta

Nebulosa NGC 7635 
Bombolla Cassiopea

Autora: M.A. Juanmiquel
a Melianta

Júpiter
(esquerra)
i
Saturn

Nebuloses NordAmèrica i Pelicà al Cigne (60 mm) amb
els cúmuls NGC 6996 (esq.) i NGC 6997

51

Autora: Noemí Segura

-

Aurora boreal desde Pasvik, Noruega en la latitud 69,5. Són preses

el 10 de setembre a la nit. La llum a l'horitzó és crepuscular, ja que la fotografia està orientada cap al Nord Oest.

Autor:
Joan
Anton
Abellan
Banyoles
22 de gener
de 2021
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