
 

 

Cel Nocturn de Febrer del 2020 
Esta carta està dissenyada per a un observador situat en una latitud 

de 40º nord. Representa el cel que es pot veure des de la ciutat de 

València a mitjan febrer, a les  19.00 hores local. 

Mercuri serà visible quasi tot el mes a la posta del sol sobre l'horitzó Oest, encara que amb dificultat a causa de l'escassa  altura  i a la llum del 

crepuscle.  Venus es veu sobre l'horitzó Sud-oest poc després de la posta del sol, en Peixos. Mart s'observa de matinada sobre l'horitzó Sud-est.  

Júpiter és visible durant l'últim terç de la nit, en Sagitari. Saturn s'observa poc abans de l'alba a escassa altura sobre l'horitzó Sud-est.  

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE  L’HORITZÓ 

*Per conéixer els passos de l’ISS durant del mes de febrer consultar la pàgina web:https://goo.gl/hKkZDz 
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L’ ESTRELA DEL MES:   

BETELGUEUSE 

Betelgeuse és la segona estrela més brillant de 

la constel·lació d’Orió (el caçador). Es localitza 

en el muscle esquerre de la figura humana que 

dibuixa la constel·lació hivernal. Anteriorment 

destacava, entre altres coses, per ser la novena 

estrela més brillant del firmament, però aques-

ta situació va canviar en menys de 6 mesos, i 

actualment aquesta supergegant roja ha reduït 

la seua lluentor quasi a la meitat, passant a 

ocupar la posició 22a en el registre d'estreles 

més brillants.  

Aquest fenomen de descens en la lluentor de 

Betelgeuse ve observant-se des de finals de 

l'any 2019 i ha despertat cert interés entre la 

comunitat astronòmica, ja que aquest fet po-

dria significar que l'estrela estiguera arribant a 

la seua última etapa evolutiva. O cosa que és el 

mateix, al final de la seua vida com a estrela.  

Teòricament, aquesta hipòtesi podria ser co-

rrecta ja que Betelgeuse es troba en l'etapa de 

supergegant roja i, segons els models d'evolu-

ció estel·lar que coneixem d'aquesta mena 

d'estreles, és l'última fase d'evolució abans de 

col·lapsar i explotar en forma de supernova.      

La rogenca Betelgeuse és una estrela bastant 

peculiar per molts motius, entre els quals des-

taquen la seua proximitat, grandària i variabili-

tat en la seua lluentor. Amb una distància 

mitjana de 600 anys-llum del sistema solar i la 

seua gran grandària, és una de les més grans 

conegudes actualment (si fora la nostra estrela 

el seu perímetre arribaria quasi fins a Júpiter). 

S'ha convertit, juntament amb el Sol, en l'única 

estrela a la qual s'ha pogut fotografiar i estu-

diar la seua superfície. Però, malgrat totes les 

observacions i estudis que s'han realitzat sobre 

Betelgeuse, no es coneixen amb exactitud els 

mecanismes ni propietats físiques que regeixen 

en l'estrela. Aquest fet dificulta en gran mane-

ra la possibilitat de desxifrar els motius i causes 

reals pels quals s'està produint aquesta ate-

nuació de la seua lluentor.  

Si al final es confirma que Betelgeuse ha iniciat 

la seua etapa final, tal com s'està produint el 

seu descens de lluentor, en tot just 6 anys dei-

xaria de ser visible a simple vista, canviant per 

complet l'aspecte de la constel·lació d’Orió. 

Després, vindria l'explosió de l'estrela, i donat 

la grandària de Betelgeuse, la supernova que 

es crearia seria la més brillant observada fins 

hui. Aconseguiria una lluentor igual o pot ser 

que superior al de la lluna plena i seria visible 

pel dia.  

Cal recordar que un imminent esclat de Betel-

geuse no és l'única possible explicació d'aquest 

canvi en la seua lluentor, si bé és cert que seria 

la més espectacular. També podríem estar 

davant un nou període de variabilitat o, tal 

vegada, un nou comportament dins de la vida 

d'una estrela.  

QUÈ VA OCÓRRER AL GENER? 

 L'impacte de l'asteroide més antic de la Terra va ocórrer fa 2229 milions d'anys en *Yarrabubba (Austràlia) i va poder contribuir a acabar 

amb el període de glaciació global anomenat “Terra de neu”. 

 Alguns fluxos de lava a Venus poden tindre només uns pocs anys d'edat, per la qual cosa el planeta podria estar volcànicament actiu hui dia, 

sent l'únic planeta del nostre sistema solar, a més de la Terra, amb erupcions recents 

 La disminució apreciable de lluentor de l'estrela Betelgeuse en la constel·lació d’Orió no és necessàriament un senyal de la seua explosió 

imminent, però si ocorreguera seria la supernova més brillant mai observada, tan brillant com la lluna plena i fins a visible de dia. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Dilluns  Dimarts Dimecres  Dijous  Divendres Dissabte Diumenge  

     1 2 

3 4 5                 6 7 8 9 
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24 25 26 27 28 29  

Orto: 10:07 
Ocàs: 23:27 

Orto:  08:09 
Ocàs: 18:21 

Ocàs: 07:34 
Orto:  17:35 

Ocàs: 06:42 
Orto:  16:25 

Ocàs:  01:36 
Orto: 12:34 

Ocàs:  00:37 
Orto:  12:06 

Orto:  08:09 
Ocàs: 18:22 

Orto:  08:05 
Ocàs: 18:27 

Ocàs: 05:43 
Orto: 15:22 

Orto:  08:04 
Ocàs: 18:28 

Orto:  08:03 
Ocàs: 18:29 

Orto:  07:57 
Ocàs: 18:35 

Ocàs: 10:42 
Orto: 23:44 

Orto:  08:00 
Ocàs: 18:32 

Ocàs: 09:01 
Orto:  20:04 

Orto:  07:59 
Ocàs: 18:33 

Ocàs:  09:37 
Orto: 21:19 

Orto:  07:58 
Ocàs: 18:34 

Ocàs: 10:10 
Orto: 22:32 

Orto:  07:47 
Ocàs: 18:44 

Orto: 06:47 
Ocàs: 16:39 

Orto:  07:54 
Ocàs: 18:37 

Orto: 00:55 
Ocàs: 11:48 

Orto:  07:53 
Ocàs: 18:39 

Orto:02:04 
Ocàs: 12:24 

Ocàs: 08:21 
Orto:  18:49 

Orto:  07:52 
Ocàs: 18:40 

Orto: 03:11 
Ocàs: 13:06 

Orto:  07:51 
Ocàs: 18:41 

Orto: 04:14 
Ocàs: 13:52 

Orto:  07:49 
Ocàs: 18:42 

Orto: 05:11 
Ocàs: 14:44 

Orto:  07:48 
Ocàs: 18:43 

Orto: 06:02 
Ocàs: 15:40 

Orto:  07:56 
Ocàs: 18:36 

Ocàs: 11:14 
 

Orto:  07:45 
Ocàs: 18:48 

Orto: 07:25 
Ocàs: 17:39 

Orto:  07:44 
Ocàs: 18:46 

Orto: 07:58 
Ocàs: 18:38 

Orto:  07:43 
Ocàs: 18:48 

Orto: 08:27 
Ocàs: 19:37 

Orto:  07:41 
Ocàs: 18:49 

Orto: 08:53 
Ocàs: 20:35 

Orto:  07:40 
Ocàs: 18:50 

Orto: 09:18 
Ocàs: 21:32 

Orto:  08:06 
Ocàs: 18:26 

Ocàs: 04:41 
Orto: 14:28 

Orto:  08:07 
Ocàs: 18:25 

Ocàs:  03:38 
Orto: 13:43 

Orto:  08:08 
Ocàs: 18:23 

Ocàs: 2:36 
Orto: 13:06 

Quart minvant 

Lluna nova 

Quart creixent 

Orto:  07:38 
Ocàs: 18:51 

Orto: 09:42 
Ocàs: 22:29 

Orto:  07:37 
Ocàs: 18:52 

Orto:  07:35 
Ocàs: 18:53 

Orto: 10:34 
 

Lluna plena 

Orto:  08:01 
Ocàs: 18:30 


