
 

 

Cel Nocturn de Desembre de 2020 

 

POSICIÓ DELS PLANETES SOBRE  L’HORITZÓ 

*Per conéixer els passos de l’ISS durant el mes de desembre consulta la página web:  https://goo.gl/hKkZDz 

Mitjan desembre, a les 06:30 

hora local  

90 º   

30 º   

60 º   

Venus s'observa a poca altura sobre l'horitzó Est-Sud-est poc abans de l'alba. Mart es veu sobre l'horitzó Sud-est des del capvespre fins a la 

matinada, en Peixos.  Júpiter és visible al capvespre sobre l'horitzó Sud-oest. Saturn s'observa en l'horitzó Sud-oest després de la posta de 

sol.   

Venus 

   Mitjan desembre, a les 19:30 

hora local  

90 º   

30 º   

60 º   

Mart 

Júpiter Saturn 

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 desembre, a les 19:00, hora local. 
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Objecte cel profund                     

 

LLEGENDA  

https://goo.gl/hKkZDz


 

 

L’ ESTRELA DEL MES:   

PYXIS 

La constel·lació de Pyxis (nom en llatí) o 

Brúixola (la seua traducció), és una xicoteta i 

feble constel·lació de l'hemisferi Sud que 

forma part de les 14 constel·lacions creades 

per l'abat i astrònom francés Nicolas Louis 

de Lacaille en el segle XVIII.  

Aquesta agrupació d'estreles no resulta molt 

complicada de localitzar en el firmament 

austral, gràcies a que es troba molt prop de 

les estreles que formaven l'antiga cons-

tel·lació de Argo Navis. Les seues tres estre-

les principals - alfa, beta i gamma - formen 

una línia quasi recta entre elles. Limita al 

Nord amb la constel·lació de Hydra, al Sud 

amb la constel·lació de Vela, a l'est amb la 

constel·lació d ‘Antlia i a l'Oest amb la cons-

tel·lació de Puppis.  

Malgrat no ser una constel·lació que ocupe 

una gran regió en la volta celeste alberga 

sistemes binaris, galàxies, cúmuls i nebulo-

ses. En resum, podem afirmar, parlant de 

manera genèrica, que en aquest quadrant 

del firmament tenim una representació dels 

diferents tipus de cossos estel·lars que po-

den trobar-se en l'univers.   

Per exemple, entre els sistemes binaris que 

poden observar-se en la constel·lació de 

Pyxis destaca T Pyxidis Es tracta d'un pecu-

liar sistema doble format per una nana blan-

ca i la seua companya, probablement una 

estrela com el Sol. Aquest sistema està clas-

sificat com una nova recurrent a causa de les 

erupcions “tipus nova” que s'han observat i 

registrat des del 1890 i que experimenta de 

manera més o menys periòdica. Un altre 

exemple destacable és la variable XX Pyxis: 

sistema binari classificat com a delta Scuti, 

estreles pulsantes de període curt. Aquest 

tipus d'estreles són molt importants en as-

trofísica, ja que es poden usar per a mesurar 

distàncies (mitjançant el mètode de les can-

deles estàndards), i també per a estudis de 

sismologia estel·lar.   

Pel que fa a objectes de cel profund, es po-

den veure les nebuloses planetàries NGC 

2818 i K 1-2 (l'estrela central de la qual és 

una binària espectroscòpica formada per 

dues estreles amb òrbites molt pròximes 

entre si), el cúmul obert NGC 2627 (visible 

amb prismàtics), o el cúmul globular Pyxis 

(descobert en 1995, té una edat d'uns 

13.000 milions d'anys i dista de la Terra al 

voltant de 130.000 anys llum).  

I, finalment, les galàxies NGC 2613 i Henize 2

-10, una galàxia espiral i una galàxia nana 

respectivament. Henize 2-10 es troba a uns 

30 milions d'anys llum. Les característiques 

principals d'aquesta galàxia són el forat ne-

gre que conté en el seu centre i l'alta taxa de 

formació d'estreles que presenta, fet que la 

converteix en una galàxia tipus starburst o 

galàxia amb esclats estel·lars.  
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TAULA D’ORTOS I OCÀSS DEL SOL I LA LLUNA 

QUÈ  VA OCÓRRER AL NOVEMBRE? 
 

 El planeta LHS1140 b, situat a uns 41 anys llum de la Terra, sembla tindre un gran oceà d'aigua líquida, que el converteix en un objectiu 

ideal per a la cerca de senyals de vida. 

 El col·lapse del gran núvol de gas i de pols que va conduir a la formació del sistema solar es va produir molt ràpidament, en menys de 200 

mil anys. Seria com un embaràs que durara 12 hores en lloc de nou mesos.  

 La glicina (l'aminoàcid més senzill, important element bàsic de la vida) i molt probablement altres aminoàcids, es formen en els núvols in-

terestel·lars densos molt abans que aquestes es convertisquen en estreles i planetes. 
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EFEMÈRIDES: La matinada del 14 de desembre tindrà lloc el màxim dels Gemínids, una pluja d'estreles que el seu radiant està situat en la constel·lació 

de Bessons. La nit del 21 al 22 de desembre s'espera la màxima activitat de la pluja d'estreles Úrsidas, amb el seu radiant prop de l'estrela Kochab, de 

l'Ossa Menor.  En el matí del 21 de desembre, a les 11.02, tindrà lloc el solstici d'hivern en l'Hemisferi Nord, donant lloc al començament de l'estació. 
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