
 

 

Cel Nocturn de Gener de 2020 

 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE L’HORITZÓ 

Mitjan gener, a les 06:00 hora 

local  

90 º   

30 º   

60 º   

Venus pot veure's al vespre cap al sud-oest. Mart s'observa poc abans de l'inici de l'alba sobre l'horitzó est-sud-est, en Escorpió.  Júpiter és visible 

l'última quinzena de gener sobre l'horitzó est-sud-est a l'alba, en Sagitari. Saturn s'observa a la fi de gener sobre l'horitzó est-sud-est a l'alba, en 

Sagitari.  

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

Mart 

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 gener, a les 19.30 hora local. 

   Mitjan gener, a les 19:30 hora 

local  

90 º   

30 º   

60 º   

Venus 

Venus 

                     

 

LLEGENDA 

0 magnitud  

1 magnitud    

2 magnitud 

3 magnitud 

4 magnitud 

5 magnitud 

Objete cel profund                      

https://goo.gl/hKkZDz


 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8                9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

LA ESTRELLA DEL MES: HIGIEA 

  Higiea és el quart objecte més gran del cintu-

ró d'asteroides i l'únic la composició superficial 

del qual és molt similar a la del planeta nan, 

Ceres, la qual cosa fa pensar que puguen tindre 

un origen similar.   

 El cinturó d'asteroides és una regió del sistema 

solar situada entre les òrbites de Mart i Júpiter, 

en la qual es troba una gran quantitat de cos-

sos rocosos en òrbita al voltant del Sol. La gran 

majoria d'aquests asteroides tenen una forma 

irregular i dimensions molt variables que van 

des dels 530 quilòmetres de diàmetre –Vesta–  

fins a uns pocs metres. La massa total de tots 

els asteroides és menor que la massa de la 

Lluna.   

 Higiea s'ha convertit en l'últim dels cossos del 

cinturó d'asteroides a ser estudiat detallada-

ment. Aquest estudi ha revelat que és pràctica-

ment esfèric i que en la seua superfície no 

existeixen cràters d'impacte ni cap altre senyal 

o petjades d'haver experimentat xocs violents 

amb altres objectes celestes. De fet, només 

s'han pogut identificar dos cràters, de 180 

quilòmetres i 97 quilòmetres respectivament, 

mentre que en els veïns Pallas, Vesta i Iris s'han 

descobert gran nombre de cràters i senyals de 

grans i petites col·lisions.   

 L'anàlisi de les observacions realitzades fa 

pensar que Higiea degué patir un gran impacte 

que el va destrossar quasi per complet, fa una 

mica més de 2.000 milions d'anys. Després 

d'aquesta col·lisió es va originar el Higiea ac-

tual, amb un radi de 217 km, quasi esfèric i 

sense marques de col·lisions. I de les restes 

que van eixir expulsats després del fort impac-

te es va formar una àmplia família d'asteroi-

des. Prova d'això són els 6.857 asteroides opo-

sats que comparteixen composició química 

amb Higiea, la qual cosa demostra que prove-

nen d'un mateix objecte.  

 El fet d'haver pogut observar detalladament la 

superfície de Higiea i d'haver determinat la 

seua forma esfèrica i grandària estableix les 

bases per a poder reclassificar-ho. Després 

d'aquest estudi ha quedat demostrat que Hi-

giea compleix els quatre requisits per a ser 

catalogat com a planeta nan: orbita al voltant 

del Sol, no és una lluna, no ha buidat els vol-

tants de la seua òrbita i té forma esfèrica o 

quasi esfèrica.  De moment, la seua nova cate-

goria no és oficial, però tot apunta al fet que 

en la pròxima Assemblea General de la Unió 

Astronòmica internacional (UAI, per les seues 

sigles en anglés) s'aprove el canvi i Higiea passe 

a ser considerat un planeta nan. En concret el 

planeta nan més xicotet del sistema solar.   

 

 

  

¿QUÈ VA OCÒRRER AL DECEMBRE? 
 

 Descobrixen que el forat negre supermasiu del centre de la galàxia anomenada Holm 15 té 40 mil milions de vegades la massa del nostre Sol, sent 
el més pesat que existeix prop de la Via Làctia. 

 Els astrònoms han trobat proves d'una fase ràpida de formació estel·lar tan intensa en el passat de la Via Làctia que va provocar més de cent mil 
explosions de supernoves. 

 Descobrixen estudiant asteroides que el material de construcció de la Terra va ser pols estel·lar procedent d'estreles gegants roges (estreles velles 
que s'expandixen en esgotar el combustible del seu nucli). 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Ocàs: 00:53     

Orto: 13:13  

Orto:  08:22 

Ocàs: 17:50 
Ocàs: 02:50 

Orto: 14:06 

Orto: 08:22 

Ocàs: 17:55 

Ocàs: 05:56 

Orto: 15:53 

Orto: 08:20 

Ocàs: 18:03 

Ocàs: 12:11      Orto: 08:21 

Ocàs: 17:59 

Ocàs: 10;:29     

Orto: 21:12 

Orto: 08:20 

Ocàs: 18:01 

Ocàs: 11:06     

Orto:  22:24 

Orto:  08:15 

Ocàs: 18:13 

Orto:  08:19 

Ocàs: 18:05 

Orto:  01:55    

Ocàs: 13:12 

Orto:  08:19 

Ocàs: 18:06 

Orto:  03:03    

Ocàs: 13:46 

Ocàs: 09:47    

Orto: 19:59 

Orto:  08:18 V: 

18:07 

Orto:  08:18 

Ocàs: 18:08 

Orto:  05:17    

Ocàs: 15:07 

Orto: 08:17 

Ocàs: 18:09 

Orto: 06:19 

Ocàs: 15:56 
Orto:  08:16 

Ocàs: 18:10 

Orto: 07:15   

Ocàs: 16:50   

Orto:  08:48     

Ocaso:  18:48   

Orto:08:14 

Ocàs: 18:14 

Orto:  09:25     

Ocàs: 19:48   

Orto:   08:14 

Ocàs: 18:14 

Orto: 09:56      

Ocàs:  20:47  

Orto:   08:13 

Ocàs: 18:16 

Orto:  10:25     

Ocàs: 21:46  

Orto: 08:12 

Ocàs: 18:17 

Orto: 10:50      

Ocàs: 22:43    

Orto: 08:22 

Ocàs: 17:54 

Orto: 08:22 

Ocàs: 17:53 

Ocàs: 04:52 

Orto: 15:11 

Orto: 08:22 

Ocàs: 17:52 

Quart minvant 

Lluna nova 

Quart creixent 

Orto:   08:11 

Ocàs: 18:19 

Orto: 11:15     

Ocàs: 23:40   
Orto:  08:10 

Ocàs: 18:20 

Orto: 11:40       

Orto:  08:22 

Ocàs: 17:49 

EFEMÈRIDES: La nit del 3 al 4 de gener tindrà lloc la pluja de meteors d’els Quadràntids, en Bover. El 10 de gener tindrà lloc un eclipsi penombral de Lluna amb màxim a les 

20.10 hora local. 

Orto: 12:49   

Lluna plena 

Orto: 08:21 

Ocàs: 17:58 

Orto:  08:05     

Ocàs: 17:48    

Orto:  08:16 

Ocàs: 18:12 

Ocàs: 07:00    

Orto:  16:43 

Orto: 00:45   

Ocàs: 12:41 

Orto:  08:22 

Ocàs: 17:51  

Ocàs: 01:51 

Orto: 13:39 

Orto: 08:22 

Ocàs: 17:56 

Orto: 08:21 

Ocàs: 17:57 

Ocàs: 08:02     

Orto:  17:42 

Orto: 08:20 

Ocàs: 18:04 

Ocàs:  11:40 

Orto:  23:35 

Ocàs: 03:50 

Orto: 14:36  

Orto:    08:02 

Ocàs: 17:38 

Orto:  04:11    

Ocàs: 14:24 

Ocàs: 08:58     

Orto: 18:48 

Orto:    08:22 

Ocàs: 17:48 

Orto: 12:23   

Ocàs: 23:56 

Crèdits:  ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL ALGORITHM 
(ONERA/CNRS) 

Orto: 08:21 

Ocàs: 18:00 


