
 

 

Cel Nocturn de Març de 2022 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE L’HORITZÓ 

*Per a conéixer els passos de la ISS durant el mes  de març consulta la següent pàgina web  https://goo.gl/hKkZDz 

Venus es veu sobre l'horitzó Est-Sud-est abans de l'inici de l'alba. Mart s'observa durant l'alba sobre l'horitzó Est-Sud-est. Júpiter només serà visible 

els últims dies del mes a escassa altura sobre l'horitzó Est poc abans de l'eixida del Sol, en Aquari. Saturn es veu durant l'alba a escassa altura sobre 

l'horitzó Est-Sud-est, en Capricorn.  

Esta carta està dissenyada per a un observador situat en una 

latitud de 40° nord.  

Representa el cel que es pot veure des de la ciutat de València a 

mitjan març, a les 20:30 hora local. 
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L’ ESTRELA DEL MES:  

GALÀXIA DEL SOMBRERO 

La galàxia del Sombrero, o M104 segons el 

catàleg Messier, va ser descoberta per 

l'astrònom francés Pierre Méchain– pupil 

de Charles Messier –, en 1781.  

Situada entre les constel·lacions de la Ver-

ge i Corvus, pertany a l'anomenat Super-

cúmul Local (agrupació de galàxies forma-

da pel cúmul de la Verge i el Grup Local, 

llar de la Via Làctia).  

Es troba a uns 30 milions d'anys llum, i és 

l'objecte més massiu del cúmul de la Ver-

ge, amb una massa total de 800 milers de 

milions de sols i un diàmetre de 49 mil 

anys llum. 

Malgrat ser un objecte Messier, donada la 

seua magnitud, es troba en el límit de la 

visió humana, no és possible veure-la a 

simple vista, però sí que és fàcilment ob-

servable amb telescopis xicotets.  

Destaca per la seua sorprenent forma, que 

la dota d'una gran bellesa i misteri. El seu 

brillant i gran bulb central, juntament amb 

la seua característica banda de pols que 

recorre el disc galàctic, sumat a la visual 

que tenim des de la Terra (vista de cant) li 

proporciona la particular aparença d'un 

barret.  

Sobre la base de la seua configuració, ori-

ginalment va ser classificada com una 

galàxia espiral. Més tard, es va descobrir 

que l'halo que envolta a la galàxia era més 

extens del que es pensava en principi i, a 

més, que contenia milers de cúmuls glo-

bulars – en les galàxies espirals la quanti-

tat de cúmuls tancats sol ser de l'ordre de 

centenars, mentre que en les el·líptiques 

és on es localitza una major quantitat –. 

Aquests trets, juntament amb nous estu-

dis, han revelat que aquest majestuós 

objecte presenta característiques dels dos 

tipus principals de galàxies que habiten en 

l'univers: espirals i el·líptiques. Per tant, 

podríem considerar a M104 com un híbrid 

entre totes dues classes de galàxies.  

Les últimes dades que han sigut divulgats 

sobre la galàxia del Sombrero és que la 

gran majoria de les estreles que formen 

l'halo són estreles d'alta metal·licitat 

(estreles joves). Aquest fet no correspon 

amb les observacions estàndard, ja que 

aquest tipus d'estreles és més comuna 

trobar-les en els discs de les galàxies. 

Mentrestant, és a la regió de l'halo on es 

concentren les estreles velles. Ara com ara 

no s'han trobat evidències observacionals 

que donen resposta a aquest canvi en la 

distribució de la població estel·lar.  

QUÈ VA OCÓRRER AL FEBRER? 
 

 Un estudi nou suggereix que Plutó es va formar patint impactes violents, com el que va crear la conca Sputnik Planitia. A més, al principi contenia 
molt de líquid, que es va anar congelant amb el pas del temps  

 L'oceà que va existir en Mart en el passat va poder ser més estable del que es pensava fins ara. Això indicaria que el planeta va ser habitable du-
rant 2400 milions d'anys, 500 milions d'anys més del que s'estimava, amb temps suficient per a l'aparició de formes de vida senzilles. 

 Descobert un tercer planeta al voltant de l'estrela més pròxima al Sol, Proxima Centauri. Posseeix només una quarta part de la massa de la Terra, 
per la qual cosa és un dels més lleugers mai detectats. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Orto: 08:41 

Ocàs: 20:58  

Orto:  07:30 

Ocàs: 18:58 

Orto: 09:29 

Ocàs: 23:06 

Orto: 07:21 

Ocàs: 19:03 

Orto: 07:10 

Ocàs: 19:06 
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Orto: 18:23 
Orto: 07:15 
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Ocàs: 05:31    
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Ocàs: 19:12 

Ocàs: 07:55   

Orto: 20:40 

Orto:  07:05 

Ocàs: 19:13 

Ocàs: 08:21   

Orto:21:50 

Ocàs: 04:50 

Orto: 14:05 

Orto:  07:04 

Ocàs: 19:14 

Orto:  07:02 

Ocàs: 19:15 

Ocàs: 09:22  Orto: 07:00 

Ocàs: 19:16 

Orto: 00:17 

Ocàs: 10:00 
Orto: 06:59 

Ocàs:19:17 

Orto: 01:30 

Ocàs: 10:47 

Orto: 03:40 

Ocàs: 12:50  

Orto: 07:54 

Ocàs:20:20 

Orto: 05:31 

Ocàs: 15:01 

Orto:07:22 

Ocàs: 19:02 

Orto:07:24 

Ocàs: 19:01 

Ocàs: 0:09 

Orto: 10:23 
Orto: 07:26 
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Quart minvant  

Lluna nova  

Quart creixent  

Orto: 07:48 
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Ocàs: 17:29   

Orto: 07:32 

Ocàs: 18:56 

EFEMÈRIDES: Equinocci de primavera. El 20 de març, a les 16. 33 m, hora oficial peninsular, s'inicia la primavera en l'hemisferi nord.  

L'horari avançat s'iniciarà a les 02.00 de la matinada, hora peninsular, del diumenge 27 de març, moment en què els rellotges s'avançaran una hora.  
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Orto: 07:16 
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Orto: 07:18 
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Ocàs: 03:09     

Orto: 12:17 

Orto: 07:08 

Ocàs: 19:11 

Ocàs: 06:37 

Orto: 17:17 

Orto: 09:55  

Orto: 07:27 

Ocàs: 18:59 

Ocàs: 08:49   

Orto: 23:03 

Ocàs: 04:03    

Ocàs: 13:08 

Orto: 07:33 

Ocàs: 18:55 

Orto: 07:47 

Ocàs: 18:42 

Orto: 07:13 

Ocàs: 19:08 

Ocàs: 01:11 

Orto: 10:23 
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Orto: 07:51 
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Orto: 20:23   

Crèdits: ESO/P. Barthel  


