
 

 

Cel Nocturn de Juny de 2020 

Mercuri és visible durant la primera quinzena del mes sobre l'horitzó Oest –Nord-oest després de la posta del sol, en Bessons. Venus es veu des de 

mitjan mes sobre l'horitzó Est –Nord-est poc abans del començar el dia, en Taure. Mart s'observa sobre l'horitzó Est-Sud-est, en Aquari. Júpiter és 

visible durant l'últim terç de la nit, en Sagitari. Saturn s'observa de matinada sobre l'horitzó Sud-Sud-est, en Capricorn. 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE  L’HORITZÓ 

*Per conéixer els passos de l’ISS durant del mes de juny consultar la pàgina web:https://goo.gl/hKkZDz 
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LLEGENDA  

Esta carta està dissenyada per a un observador situat en una 

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

la ciutat de València a mitjan juny, a les 22.00 hores local. 

https://goo.gl/hKkZDz


 

 

L ´ESTRELA DEL MES:   

PHOENIX 

La constel·lació de Phoenix és una de les 

constel·lacions menors de l'hemisferi Sud 

introduïdes per Johann Bayer en el seu 

atles estel·lar Uranometria, en 1603.  

En tractar-se d'una constel·lació moderna, 

el seu nom no està associat a cap mite ni 

llegenda concret. La seua denominació fa 

referència a l'Ocell Fènix present en la 

majoria del folklore de les antigues civi-

litzacions, com l'àrab o l'egípcia, i que ha 

arribat als nostres dies com a sinònim de 

superació i renovació atés que a aquest 

ésser se li atribueix el do de renàixer de 

les seues pròpies cendres.  

De les 8 estreles que formen la figura d'a-

quest asterisme, únicament una d'elles té 

nom propi: Ankaa o α Phoenicis. La resta 

estan enumerades amb les lletres de l'al-

fabet grec en sentit decreixent segons la 

seua lluentor, tal com es fa des que es va 

idear el sistema per a la nomenclatura 

estel·lar en 1603. Ankaa és l'estrela més 

brillant de la constel·lació. Està catalogada 

com una estrela subgigante taronja amb 

una massa de l'ordre de dues vegades i 

mitja la del Sol, i una grandària tretze ve-

gades més gran que el nostre astre rei. Es 

tracta d'un sistema binari, és a dir, Ankaa 

posseeix una xicoteta estrela companya.  

Malgrat no trobar-se en una regió de l'es-

pai rica en objectes de cel profund, la 

constel·lació del Phoenix compta amb 

diversos cossos i grups estel·lars desta-

cats. Un d'ells és el Cúmul de Phoenix. 

Descobert en 2010, i situat a 5,7 milers de 

milions d'anys llum de la Via Làctia, es 

tracta d'un dels cúmuls de galàxies més 

massius i lluminosos de l'univers conegut. 

S'estima que la seua galàxia central pro-

dueix unes 740 estreles a l'any. Un altre 

dels objectes a destacar és HLX-1. Locali-

tzat en la galàxia ESO 243-49, es tracta del 

primer forat negre de massa intermèdia 

que s'ha detectat. Fins al seu descobri-

ment, aquestes estructures únicament 

eren hipòtesis. També cal esmentar la 

formació coneguda amb el nom de 

Quartet de Robert (grup de quatre 

galàxies format per una galàxia irregular i 

tres espirals), i la galàxia NCG 625 una 

galàxia irregular nana que pertany al grup 

de galàxies de Sculptor. 

Associada a aquesta constel·lació existei-

xen dues pluges de meteors que reben el 

nom de Phoenicids. La de major intensitat 

té lloc a la fi d'any, aconseguint el seu 

màxim durant la primera setmana de 

desembre, mentre que la de menor inten-

sitat es dona el mes de juliol i se la coneix 

amb el nom de Phoenicids de juliol. 

QUÈ VA  OCÓRRER AL MAIG? 

 Recentment ha sigut descobert el forat negre més pròxim al nostre sistema solar, a només 1000 anys llum de la Terra. Té en òrbita dues estreles que 

es veuen a simple vista. 

 Encara que Mart sembla que actualment pot tindre aigua líquida salada, no seria adequada per a mantindre formes de vida perquè només seria 

líquida en la superfície durant 14 dies a l'any marcià (687 dies). 

  Noves mesures més completes de la densitat de la matèria i de l'estructura de l'univers afermen la discrepància que s'obté en mesurar-les amb 

diferents mètodes. Això apunta al fet que els nostres coneixements fonamentals sobre l'univers poden ser erronis. 

TAULA D’ORTOS I OCASOS DEL SOL I LA LLUNA 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
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Orto: 06:36 

Ocàs: 21:23 

Orto: 02:35 
Ocàs:14:02 

Ocàs: 07:56 
Orto: 23:26 

Ocàs: 06:17 
Orto: 21:17 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:27 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:29 

Orto: 01:37 
Ocàs:12:02 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:29 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:30 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:31 

Orto:04:41 

Ocàs:18:54 
Orto:  06:34 
Ocàs: 21:31 

Orto: 03:23 

Ocàs:15:57 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:31 

Orto: 03:47 

Ocàs: 16:55 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:31 

Orto: 04:13 

Ocàs: 17:54 

Orto:  06:36 
Ocàs: 21:33 

Ocàs:01:00 
Orto: 11:53 

Orto:  06:35 
Ocàs: 21:32 

Orto: 05:51 

Ocàs: 20:58 

Orto:  06:35 
Ocàs: 21:32 

Orto: 06:35 

Ocàs: 21:57 

Orto:  06:35 
Ocàs: 21:33 

Orto: 07:28 
Ocàs: 22:52 

Orto:  06:35 
Ocàs: 21:33 

Orto: 08:28 
Ocàs: 23:41 

Orto:  06:36 
Ocàs: 21:33 

Orto: 09:34 
 

Orto:  06:36 
Ocàs: 21:33 

Ocàs:: 00:24 
Orto: 10:43 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:32 

Orto: 05:13 

Ocàs: 19:56 

Orto:  06:37 
Ocàs: 21:33 

Ocàs: 01:33 
Orto: 13:03 

Orto:  06:37 
Ocàs: 21:33 

Ocàs:02:04 
Orto: 14:13 

Orto:  06:37 
Ocàs: 21:33 

Ocàs: 02:33 

Orto: 15:24 

Orto:  06:38 
Ocàs: 21:33 

Ocàs: 03:03 

Orto: 16:35 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:28 

Orto: 01:01 
Ocàs:11:00 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:28 

Orto: 00:18 
Ocàs:09:57 

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:27 

Quart minvant  

Lluna nova  

Quart creixent 

Lluna plena  

Orto:  06:34 
Ocàs: 21:30 

Orto:  06:35 
Ocàs: 21:26 

Ocàs: 07:03 
Orto: 22:25 

Ocàs: 08:55 
 

Orto: 02:08 

Ocàs:13:03 

Orto: 06:35 

Ocàs: 21:26 
Ocàs: 04:00 
Orto: 16:24 

Orto: 0706:36 

Ocàs: 21:24 

Ocàs: 04:31 
Orto: 17:36 

Ocàs: 05:02 
Orto: 18:50 

Orto: 06:35 

Ocàs: 21:25 
Orto: 06:35 

Ocàs: 21:24 

Ocàs: 05:37 
Orto: 20:04 

Orto: 02:59 
Ocàs:14:59 


