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ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL CURS 2016-17
PER LA REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
Sessions acadèmiques estatutàries
Durant aquest curs s’han celebrat 10 juntes de Directives i 14 juntes Generals, 7 d’elles
extraordinàries que inclouen la inaugural i cloenda de curs, 4 ingressos d’acadèmics i votació
de càrrecs i cloenda de curs. A més de 7 conferències de diferents àmbits.
Renovació càrrecs directiva:
Vicepresident: Dr. Joan Jofre i Torroella
Secretari General: Dr. Francesc Serra
Tresorer: Dr. Javier Martin Vide
Bibliotecari: Dr. Josep Font Cierco
Vicesecretari accidental: Montserrat Torné
Directors Seccions: 1a. Dr. Josep Amat
3a. Dr. Miquel Gassiot
5a. Dr. Ramon M. Masalles
7a. Sr. Gerhard Grenzing
Secretaris Seccions: 2a. Dr. Xavier Obradors
4a. Dr. Enric Banda
6a. Dr. Juan A. Subirana

Elecció de nous Acadèmics
-

-

-

Durant aquest curs han estat elegits com a acadèmics numeraris els Drs.:
 Marta Sanz Solé per la vacant “Probabilitats” de la Secció 1a.
 Eduardo Soriano García per la vacant “Neurobiologia” de la Secció 5a
Queden 6 acadèmics pendent d'ingrés: Lluis Torner, Martine Bosman, Miquel Canals,
Joan Anton Muñoz, Alejandro Aguilar i Lluis Jofre.
Han estat elegides les especialitats de Bioquímica (secció 3a), Química de l’estat sòlid
(secció 3a.), Geoquímica atmosfèrica (secció 4a.), Fisiologia dels peixos (secció 5a.) i
Bioinformàtica (secció 6a). En començar el nou curs es procedirà a la elecció dels
nous acadèmics
Com a acadèmic Corresponent ha estat elegit el Sr. Antoni Escubedo Molins, adscrit a
la secció segona.

2

REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA

Canvi de situació d’acadèmics:
Han passat a la situació d’acadèmics Emèrits els Drs. Joan Costa, Joan Vilà Valentí, André
Ricard i Joan Vila Grau.
El Dr. Lluís Berga a canviat d’especialitat de Enginyeria Hidràulica a Enginyeria de l’Aigua

Decessos Acadèmics:
Malauradament durant aquest curs l’Acadèmia ha sofert la pèrdua dels acadèmics
corresponents Dr. Guillem Mateu i Mateu (25 març 2015), Dr. Pere Montserrat i Recoder (4
febrer de 2017), Dr. Federico López-Amo Marín (16 gener 2016) i Prof. George Andrew Olah
(8 març 2017)
Actes i sessions acadèmiques diverses
Es varen realitzar també diferents actes:
1- El 10 d’octubre de 2016, amb motiu de la 54a edició de les Festes del Roser, la Dra.
Mercé Durfort va fer una conferència pública sobre la RACAB. La façana de
l’Acadèmia va està decorada amb flors del 7 al 13 d’octubre.
2- El 13 d’octubre del 2016, l’acadèmic Dr. Miguel Ángel Lagunas va fer la conferència
inaugural de curs: “Teoria de la información y su aplicacion en comunicaciones y
procesado de señal”.
3- El 20 d’octubre de 2016 i dins el marc de l’Any Internacional de les Llegums, la
nostra Acadèmia amb col·laboració amb l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i
nutrició, va realitzar una conferència del Sr. Jordi Llavina, titulada “La literatura i
els llegums”
4- El 26 d’octubre va tenir lloc la Inauguració del Curs Interacadèmic, aquest any
realitzat a l’IEC
5- El 27 d’octubre de 2016 va tenir lloc l’ingrés de la acadèmica numerària Dr.
Montserrat Torné, amb la conferència: “Estructura litosfèrica de la península
ibèrica i dels seus marges”. Va ser el seu padrí el Dr. Enric Banda.
6- El 10 de novembre, i dins l’Any Internacional de les Llegums, El Dr. Jordi GarcíaMas, investigador de l’IRTA al centre de Recerca en Agrigenòmica, va donar la
conferència “L’impacte de la genètica i la genòmica per entendre la domesticació
de les plantes: el cas de les lleguminoses”.
7- El 17 de novembre del 2016, el Dr. Jordi Agustí va presentar el seu treball de torn
titulat: “Els Neandertals, de l’èxit a l’extinció”.
8- Del 11 al 20 de novembre de 2016 es va celebrar la ”Setmana de la Ciència”: Com
cada any es van fer les Jornades de portes obertes a l’Observatori Fabra on es
realitzaren visites guiades a les instal·lacions de l’Observatori.
9- El 24 de novembre de 2016 va tenir lloc la conferència “Ramon Llull, escriptor de
Déu” realitzada pel Dr. Pere Villalba i Varneda, professor emèrit de la UAB com a
adhesió a la celebració de l’Any Llull.
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10- El 28 de novembre de 2016 a l’Observatori Fabra va tenir lloc la reunió de
Meteocat per la presentació del nou blog sobre meteorologia de muntanya.
11- El 29 de novembre de 2016 i amb col·laboració amb l’Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, varen tenir lloc unes taules rodones presentades per Claudi de
José, president de l’Associació Ceramistes de Catalunya i president del Comitè
Organitzador del 47è. Congrés Internacional de la Ceràmica de Barcelona, amb els
títols “La Creació de la Ceràmica Contemporània”, moderada pel nostre acadèmic
Daniel Giralt-Miracle i “La ceràmica en l’arquitectura i l’espai públic” fent de
moderadora l’acadèmica Madola.
12- El 15 de desembre del 2016, el Dr. Jordi Pascual Gainza va llegir el treball de torn
titulat: “Materials 2D: més enllà del Grafè”.
13- El 26 de gener del 2017 va llegir el seu treball de torn el Dr. Ramon M. Masalles,
titulat: “25 anys de la Directiva Hàbitats”.
14- El 16 de febrer del 2017 va tenir lloc l’ingrés com a Acadèmica Numerària de la Dra.
Carme Torres, amb la conferència: “Els reptes de la robòtica assistencial”. Va actua
de padrí el Dr. Josep Amat.
15- El 23 de febrer del 2017, va presentar el treball de torn el Dr. Gerard Gómez, amb
el títol “El paper de les varietats invariants en l’anàlisi de les missions espacials”.
16- El 6 de març del 2017 es va realitzar un homenatge al Dr. Gabriel Ferraté pel seu
85è aniversari amb col·laboració amb la UPC, UOC i el IEC
17- El 16 de març del 2017, Professor Eugenio Coccia, Profesor de Física i Rector de the
School of Advanced Studies “Gran Sasso Science Institute”, l’Aquila, a Itàlia, va fer
una conferència sobre “Opening the Gravitational-Wave window to the Universe”.
18- El 23 de març del 2017 va tenir lloc l’ingrés de l’Acadèmic Jordi Isern i Vilaboy, amb
la conferència “Les estrelles nanes blanques: laboratoris avançats de física”. El
padrí va estar el Dr. Jorge Núñez.
19- El 20 d’abril del 2017 va llegir el treball de torn el Dr. Mateo Valero, amb el títol:
“Runtime Aware Architectures”.
20- El 27 d’abril del 2017, dins el marc de l’Any Internacional del Turisme Sostenible
per al Desenvolupament, varen tenir lloc les conferències realitzades pel Dr. David
Saurí, catedràtic de Geografia Humana de la UAB, titulada “El canari a la mina.
Canvi climàtic i turisme d’hivern al Pirineu català” i per la Dra. Belén Gómez,
professora d’Anàlisi Geogràfica Regional de la UB titulada “Turismo litoral y cambio
climático en Cataluña: retos y oportunidades”. En el mateix acte el Dr. Javier
Martin Vide va fer la introducció al Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a
Catalunya.
21- El 17 de maig de 2017 l’Ajuntament va realitzar la conferència inaugural del
“Festival Barcelona Ciència” a la seu de l’Acadèmia amb la conferència “Qui té el
dret a la ciutat verda i saludable” a càrrec de la Dra. Isabelle Anguelovski,
professora de recerca ICREA.
22- El 18 de maig del 2017 va presentar el treball de torn el Dr. Miquel Gassiot titulat:
“Aportacions de la cromatografia a l’anàlisi de lípids: greixos i olis”.
23- El 25 de maig de 2016 va ingressar com acadèmic numerari el Dr. Miquel Beato qui
presentar la conferència titulada: “Regulación de la expresión gènica por hormones
esteroideas”. Actuà de padrí el Dr. Pere Puigdomènech.
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Miscel·lànies.
Premis:
-

-

-

Nomenament de “Doctor Honoris Causa” per la Universitat Miguel Hernández del Elche al
Dr. Jaume Bech
Atorgament al Dr. Joan Bertran del “Scientific Life Achievement Award” en la 42è reunió de
Quitel 2016 celebrada a Montevideo.
Nomenament del Dr. Jaume Bech com a “Membre d’Honor” de la International Union of
Soil Sciences.
Concessió del “Premi Nacional de Recerca” 2016 de la Generalitat a l’acadèmic electe Dr.
Lluis Torner.
Nomenament de “Doctor Honoris Causa” per la Universitat de Granada a la Dra. Maria
Josefa Yzuel.
Nomenament del Dr. Javier Martin Vide com a “Acadèmic Corresponent” a Barcelona de
l’Acadèmia Malagueña de Ciencias.
Concessió del “Premi Ciutat de Barcelona “ al Sr. Jordi Savall.
Atorgament de la “IV Distinció de la Universitat de Barcelona” a les millors activitats de
divulgació per al Dr. Javier Martin Vide
Concessió del “Premi Igualtat” de l’edició 2017 de la Universitat d’Alacant a la Dra. Maria
Josefa Yzuel.
Nomenament com a “Director del Projecte Carnet” i de la “Càtedra d’empresa Seat-UPC” a
l’acadèmic electe Dr. Lluis Jofre.
Nomenament com “Miembro del Comité Científico y Tecnológico de la Agencia Estatal de
Investigación” a la Dra. Carme Torras.
Concessió del “Premi Charles Babbage 2017” de la IEEE Computer Society al Dr. Mateo
Valero.

S’ha elaborat i penjat a la pag. Web de l’Acadèmia el portal de transparència
L’Acadèmia s’ha inclòs al Registre de Protecció de dades
Alguns acadèmics han realitzat en dues ocasions una visita al Museu del Sr. Antoni
Escubedo, que té una col·lecció d’instruments molt notable
S’ha negociat novament el contracte de lloguer de la botiga de regals “Eli i Anna”, doncs
s’havia rebaixat per una proposta de habilitat de la entrada per persones de mobilitat
disminuïda i que no es va arribar a fer
S’ha restaurat un quadre d’en Ramon Llull que es va trobar a les dependències de
l’Acadèmia
L’Acadèmia s’ha adherit al “Manifest per la cultura científica i tecnològica” promogut per
diversos científics, alguns d’ells acadèmics
Al mes d’abril es varen iniciar visites públiques a l’edifici de La Rambla a càrrec de la
empresa Sternàlia, es realitzen tres visites diàries els dimecres i dissabtes
El dia 26 de juny es realitzarà la reunió del Consell Directiu d’ALLEA a la seu de l’Acadèmia
L’Acadèmia va cedir el teatre Poliorama, com cada any, per la celebració de la semifinal del
concurs internacional Famelab que organitza el FECYT i Bristish Council
També va cedir el teatre per la cerimònia d’entrega de premis de les proves CANGUR,
organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques
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-

-

-

-

-

-

-

-

S’ha aconseguit que el Districte de Sarrià netegés el bosc del voltant de l’Observatori Fabra.
S’ha aconseguit el permís del Consorci de Collserola per instal·lar una tanca “cinegètica” al
voltant de l’Observatori Fabra
S’han realitzat a l’Observatori Fabra les obres de restauració de l’edifici amb el suport
econòmic de la Fundació La Caixa i Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya. Per
donar-ho a conèixer, el passat 7 de juny es va convidar a diferents periodistes i homes del
temps, així com el proper dia 19 de juny es farà la inauguració de la rehabilitació convidant
a diferents autoritats. La empresa Sternalia s’ha fet càrrec de la restauració del pàrquing
S’ha instal·lat a l’Observatori un nou parallamps degut a que l’anterior es va espatllar
després d’una tempesta, amb la caiguda de varis llamps, que va fer mal be molts
instruments i aparells informàtics. En aquest moment s’està amb negociacions amb
l’Asseguradora que tenim contractada
S’ha fet un nou conveni amb la Diputació de Barcelona per el sismògraf situat a Fontmartina
(Montseny)
S’han signat varis convenis amb el CDTI, un per la compra d’hores d’observació dels
telescopi, un altre per la adquisició d’un làser per la observació de satèl·lits destinat al ROA i
un altre per la millora de la instal·lació del Montsec
S’han iniciat les obres de restauració del vestíbul de l’edifici de la Rambla amb l’ajut d’una
subvenció de la Generalitat concedida al Teatre Poliorama. El sobrecost anirà a càrrec de
l’Acadèmia
El Dr. Pere Puigdomènech, com a representant de l’Acadèmia en ALLEA, ha participat en la
European Science Foundation per redactar el “The European Code of Conduct for Reserch
Integrity. El Dr. Enric Banda també participarà a la Joint Annual Conferencia, organitzat per
ALLEA amb col·laboració de la Young Academy of Europe (YAE) i l’Hungarian Academy of
Science a Budapest.
Com cada any va tenir lloc la visita de la George Orwell Society, amb la presència dels
familiars del George Orwell. Aquest any han regalat una placa amb una pedra del sostre de
la casa on l’Orwell va escriure “1984”
Del 24 de gener al 23 d’abril es va deixar en préstec la Càmera Daguerrotip a la Universitat
de València per a la exposició “El triomf de la imatge. El daguerreotip a Espanya”
Es varen enviar les dades meteorològiques de l’Observatori Fabra per tal de que la OMM
ens declari Centenari
La biblioteca ha continuat tenint en pràctiques un estudiant del Màster Interuniversitari
d’Història de la Ciència.
L’Observatori Fabra va participar en la celebració del Dia Meteorològic Mundial on el Dr.
Josep Ma. Codina va fer una presentació sobre tipologia dels núvols amb fotografies
realitzades per l’Alfons Puertas.
Tant a l’Acadèmia com a l’Observatori es van celebrar dues sessions del Màster d’Història
de la Ciència organitzades pel Sr. Antoni Roca
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PUBLICACIONS:
-

-

-

-

LAGUNAS HERNÀNDEZ, Miguel Angel.- “Teoría de la información y su aplicación en
comunicaciones y procesado de señal”. Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, 3a. Època. Nº 1043, vol. LXVI, nº 6, 2016.
TORNÉ I ESCASANY, Montserrat.- “Estructura litosfèrica de la Península Ibérica i dels seus
marges continentals”. Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 3a.
Època. Nº 1044, vol. LXVI, nº 7, 2016.
TORRAS I GENÍS, Carme.- “Els reptes de la robòtica assistencial”. Memòries de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 3a. Època. Nº 1045, vol. LXVI, nº 8, 2017.
ISERN I VILABOY, Jordi.- “Les estrelles nanes blanques: laboratoris avançats de Física”.
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 3a. Època. Nº 1046, vol.
LXVI, nº 9, 2017.
BEATO DEL ROSAL, Miguel.- “Regulación de la expresión gènica por hormones esteroideas”.
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 3a. Època. Nº 1047, vol.
LXVI, nº10, 2017.
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OBSERVATORI FABRA RESUM D’ACTIVITATS 2017
SECCIÓ METEOROLÒGICA
Al llarg de l’any 2017 aquesta Secció ha continuat l’estudi metòdic del clima local,
realitzant tres observacions completes diàries, per lectura o valoració directa, a les 7h, 13h i
18h (T.U.) i per bandes la de les 0h, d’acord amb les normes internacionals.
A més dels aparells enregistradors convencionals, en el curs de l’any 2017 ha continuat en
funcionament l’estació meteorològica automàtica, que permet el tractament informàtic
continu de totes les variables meteorològiques, amb el seu detallat estudi posterior.
S’ha mantinguda actualitzada la sèrie climàtica digitalitzada de l’Observatori amb la
incorporació dels valors mesurats en 2017.
_______________________________
Amb l’any 2017 la sèrie d’observacions meteorològiques diàries de l’Observatori compren
104 anys enters, sense cap dia d’interrupció i realitzades sempre al mateix lloc, que no ha
experimentat canvis significatius. És, doncs, una sèrie d’especial importància per a conèixer
les característiques climàtiques de la zona, amb les seves variacions a llarg termini, i com a
sèrie de referència.
A proposta i amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i amb els recursos
tècnics de l’Observatori de l’Ebre es va efectuar la digitalització de les bandes enregistrades
al nostre Observatori entre 1904 i 1913 (època Comas Solà) i el reiterat suport del SMC va
permetre procedir a la normalització dels seus valors per incorporar-los a la sèrie climàtica.
Valors més significatius de 2017 i resum anual (full següent):
- Temperatura mitjana de l’any: 16,4ºC (1,6ºC superior a la normal)
- Temperatura màxima absoluta de l’any: 33.8ºC (4 d'agost)
- Temperatura mínima absoluta de l’any: - 0,8ºC (18 de gener)
- Precipitació total anual: 518.4 mm (99.7 mm inferior al valor normal)
- Precipitació màxima en un dia: 100.2 mm (19 d'octubre)
- Intensitat màxima de pluja: 91.2 mm/h (19 d'octubre)
- Humitat mitjana anual: 71 %
- Insolació total anual: 2607.9 hores (64.7 % del total possible)
- Velocitat mitjana del vent: 14,0 km/h
- Ratxa màxima: 94 km/h, del NNE (22 de gener)
- Pressió atmosfèrica mitjana a nivell de l’Observatori: 969.6 hP
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En resum: L’any 2017 fou un d'els més càlids en la sèrie històrica de l’Observatori (des de
1914), però lleugerament menys càlid que els dos anteriors, i també sec si bé notablement
menys que els dos precedents.
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RESUM SÍSMIC 2017
Equipament sísmic:
A l'Observatori Fabra (Tibidabo):

A Fontmartina (Montseny):

Pèndol Mainka

Teledyne-Geotech SG13

Curt període Mark-Lennartz

(funciona per radiotelemetria
amb els sensors a un pou habilitat
a Fontmartina i amb els
enregistradors a l’Observatori
Fabra)

Banda Ample Geotech KS-2000 (LEGEF-IEC)
Banda Ample Trillium Compact (ICTJA-CSIC)
Acceleròmetre Güralp CMG5TD (ICGC)

Nota informativa:
Actualment s'està realitzant l'anàlisi estadística de l'activitat sísmica enregistrada
durant l'any 2017, anàlisi que en aquests moments es refereix essencialment als
terratrèmols detectats els darrers mesos de l'any. Aquesta anàlisi suposa, entre altres
consideracions, una precisa determinació de l'epicentre de cada sisme, cosa que
únicament és possible si es consideren els registres obtinguts per altres observatoris o
estacions de detecció. Efectuada aquesta determinació es poden classificar els
terratrèmols que hem enregistrat en Locals, Regionals i Telesismes, apreciant els més
notables de cada grup. Tot aquest estudi és molt laboriós, ja que inclou el total de 300
a 400 terratrèmols que el nostre Observatori ha detectat en 2017. De totes maneres
l'estudi es troba ja molt avançat, és a dir, en la seva etapa final.
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SECCIÓ ASTRONÒMICA
Labor realitzada a Fabra-Tibidabo (Codi 006):
Astrometria d’objectes del sistema solar
La Secció Astronòmica ha continuat en el curs de l’any 2017 la labor astromètrica,
pròpia de la seva especialitat, procurant sempre observacions de precisió, per a cossos
del sistema solar, activitat que du a terme segons programes internacionals amb el
codi 006 de la UAI, contribuint a la decisiva labor de determinació i actualització
sistemàtica d’òrbites. (A principis d'any aquesta activitat es va veure afectada encara
per les dificultats ocasionades per la tempesta elèctrica del 23 de setembre de l'any
passat).
Tal com s’indicava els anys precedents, pel que fa als asteroides aquesta labor
efectuada des de l’observatori Fabra-Tibidabo, si bé emmarcada en el programa
general, que està centralitzat al Minor Planet Center (Cambridge, MA. EE.UU.), està
orientada segons el criteri adoptat explícitament l’any 2003 en el sentit de realitzar
una observació selectiva, amb especial atenció als denominats NEAS (o NEOs) que
s'apropen a la Terra, en particular els PHAs més perillosos, i “unusuals asteroids”,
sense excloure alguns del cinturó principal.
Aquesta activitat presenta sovint apreciables dificultats: per magnituds generalment
elevades, per intervals transcorreguts sense observacions, algunes vegades per
períodes curts de possible observació, per posicions molt poc favorables (sinó
impossibles), sense considerar les imponderables condicions meteorològiques
adverses que s’hi poden afegir. Des de 2001 aquestes observacions s’efectuen en
forma digital, mitjançant una càmera CCD instal lada en una òptica de focal llarga, que
està acoblada al gran astrògraf Mailhat. En el curs de 2017 es varen realitzar 166
observacions fotogràfiques que proporcionaren 1003 posicions astromètriques dels 24
NEAs i dels 15 PHAs següents, amb el respectiu nombre de posicions:
NEAs:
1865 Cerberus (5); 1980 Tezcatlipoca (43); 2329 Orthos (12); 3352 McAuliffe (4);
6053 Jason (65); 10636 (33); 11398 (67); 40267 (35); 54789 (9); 99907 (49); 138155
(9); 138925 (29); 163696 (44); 190166 (52); 190208 (12); 220124 (4); 333888 (8);
370307 (4); 388838 (5); 422699 (5); 427643 (10); 494706 (5); 2005 XQ1 (5); 2014
YC15 (14);
PHAs:
2102 Tantalus (35); 3122 Florence (55); 3200 Phaeton (51); 3361 Orpheus (13); 5604
(18); 66391 (5); 90075 (59); 140158 (61); 143404 (21); 171576 (21); 215588 (5);
444584 (59); 2003 UV11 (34); 2012 TC4 (23); 2014 JO25 (35).
Aquestes observacions sumen un total de 1003 posicions, amb la distribució següent:
508 dels asteroides NEAs i 495 dels PHAs. Totes elles foren comunicades al Centre
internacional Minor Planet Center i publicades per aquest en la seves Circulars MPS o
MPC. (Altres posicions no foren incorporades a les MPC per diverses raons). Les
magnituds dels objectes observats des de Fabra-Tibidabo arriben al valor 18 (es
considera que pot ser accessible la magnitud 19).
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Aquests resultats proven que l’Observatori Fabra (Tibidabo) continua plenament
operatiu per a l’observació astronòmica, malgrat la seva posició prop de la ciutat.
Activitats efectuades a l’estació Fabra-Montsec (codi G27) amb el Telescopi FabraROA
Al llarg de l’any 2017 les activitats científiques del Telescopi Fabra-ROA-Montsec
(TFRM) s’han efectuat segons el pla de treball previst, presentant certes diferencies
respecte a 2015 i anys anteriors. S’han centrat, sobretot, en la observació de:
escombraries espacials, exoplanetes, seguiment astromètric d'objectes orbitals
d'interès, asteroides especials, NEOs i PHAs, fonts d'emissió d'alta energia, amb la
realització a la vegada d'altres i diverses activitats.
Durant la major part de 2017 es va utilitzar la càmera Interline FLI PL29050 (càmera
n.2), a fi d'evitar els problemes de desconnexions de la càmera n.1. Gràcies a això, el
temps total observat ha estat més elevat. En aquest punt cal fer una observació:
Per als programes observacionals que suposen una escombrada sistemàtica de tot el
cel i amb la finalitat de millorar-los s'ha acoblat al telescopi principal una ullera més
reduïda orientada a un camp justaposat al principal. Així el camp total d'escombrada
és més gran. El funcionament assolit ha resultat excel·lent, amb la petita dificultat de
que la ullera secundaria (de 15 cm) no arriba a la magnitud a que pot arribar el
telescopi principal (de 50 cm). La nova ullera està destinada sobretot a l'observació
dels objectes mes baixos.
1. Observació d'escombraries espacials i objectes en òrbita. Activitats en el camp SST
Al llarg de 2017 el TFR-M ha continuat notablement les tasques dedicades a Space
Survelliance and Tracking (SST). A les activitats habituals de la xarxa internacional
ISON, s’ha afegit la Participació al programa "Marc de suport SST de la Unió Europea"
(SST-UE) i, en menor mida, a l'Spanish Space Surveillance and Tracking (S3T) System. Es
descriuen a continuació aquestes activitats i resultats.
1 a. Participació al programa "Marc de suport SST de la Unió Europea" (SST-UE) i al
Spanish Space Surveillance and Tracking (S3T) System.
El TFR-M ha prosseguit, dins 2017, el nou i molt important programa d’observació i
catalogació d’escombraries espacials per part de la Unió Europea.
La catalogació precisa i completa dels objectes en òrbita és ja una necessitat
estratègica. Per les òrbites baixes (menys de 2000 km.) l'observació mitjançant radar
és adequada, però per sobre d’aquesta distancia i, particularment per les òrbites GEO i
GTO, les escombraries espacials es detecten molt millor mitjançant observacions
òptiques. El fet que el TFR-M sigui la transformació d’una càmera Baker-Nunn
dissenyada específicament per observar satèl·lits artificials el converteix en instrument
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idoni per dur a terme aquestes observacions de detecció d’escombraries espacials
mitjançant tècniques astromètriques.
La Unió Europea (EU) és conscient de la importància estratègica de la catalogació i
observació d’escombraries espacials, així com de predir possibles col·lisions amb
satèl·lits. L'organització Space Situational Awareness (SSA) (Coneixement de la situació
espacial) de la UE té pròpiament una finalitat més amplia, ja que compren tres
branques: escombraries espacials, episodis espacials meteorològics I objectes pròxims
a la Terra (Near. Earth Objects, NEOs).
Però sens dubte, el principal segment del SSA és el primer, referit concretament a
Space Survelliance and Tracking (SST) d’objectes orbitals. Així doncs, per desenvolupar
dins la UE un sistema SST-UE es va constituir un consorci de 5 països, cada un amb el
seu propi sistema de SST (sensors i centre d'operacions i anàlisi) i cadascun
representat per la respectiva agència espacial: França (CNES), Alemanya (DLR), Itàlia
(ANSI), Regne Unit (UK Space) i Espanya (CDTI, Centre per al Desenvolupament
Tecnològic i Industrial).
Per a desenvolupar aquest programa SST-UE, durant 2016 es va posar en marxa el
"Marc de suport SST de la Unió Europea”. Aquest programa es va iniciar el dia 1 de
juliol de 2016, i el TFRM és un del sensors més importants amb un compromís de
temps d'observació anual, que es va prolongar fins el 30 de juny de 2017, tot i que la
seva continuïtat és molt probable. El compromís del TFRM ha estat participar en les
tasques de catalogació d’escombraries espacials amb un programa d’escombrat del cel
similar al que es detalla a l’apartat següent referent a la xarxa ISON.
1 b. Participació del TFR-M a la xarxa ISON.
El TFR-M va continuar durant l’any 2017 participant activament en la xarxa
"International Scientific Optical Network" (ISON), coordinada pel Keldysh Institute de
l'Acadèmia de Ciències de Rússia, amb el qual es va signar l'acord de col·laboració el
novembre de 2011.
Com s’ha detallat en els informes anuals d'anys anteriors, la xarxa ISON va ser creada
el 2001, operant una xarxa de telescopis òptics destinats a detectar i seguir objectes i
escombraries espacials situats a les òrbites geocèntriques altes, especialment a l'anell
Geostacionari. És una pol·lució deguda L'estratègia d'observació consisteix a observar
sistemàticament regions de 4.4ºx4.4º (4.2ºx2.9º amb la càmera n. 2) properes al pla
de l'equador, a telescopi aturat, cobrint cada nit d'observació la totalitat de l'anell
geostacionari visible des del Montsec. La estratègia observacional específica adoptada
durant 2017 va ser molt similar a la dels anys 2012-2016 i consisteix en observar series
(8 o 10) de varis camps (5 o 6) en el mateix angle horari (AH) i variant la declinació
cada 20s en salts de 4 graus (2.5 graus amb la càmera n.2); d’aquesta manera cada
camp s’observa de 8 a 10 vagades en intervals de l’ordre de 2min. Successivament es
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va variant l’AH i per cada nou valor d'aquest es repeteix tot el procés. Així es pot cobrir
tot l’anell geostacionària visible, fins i tot en una nit d'estiu gràcies a l'enorme camp de
visió del TFR-M. detectant la població d’escombraries espacials provinents de
llançaments, operacions en òrbita, explosions, xocs d’objectes, deteriorament de
superfícies exteriors de satèl·lits, escòria provocada pels motors de propulsió, etc. La
xarxa ISON està formada per més de 35 observatoris (entre ells el TFR-M) en 15 països
i manté una base de dades de més de 4000 objectes en la regió Geostacionària,
incloent satèl·lits controlats i altres no funcionals, com també etapes superiores de
coets propulsors i molts altres objectes. Aquesta base de dades conté un 35% més
objectes que la base del North American Aerospace Defense Command (NORAD). Els
surveys efectuats pel TFR-M a la recerca d'escombraries espacials tenen la finalitat
de refinar el coneixement orbital dels objectes ja catalogats i també la de descobrir
nous objectes.

La figura 1 il·lustra l’estratègia adoptada durant el període 2017:

Figura 1: estratègia observacional (càmera n.1) per a optimitzar el cobriment de
l’anell geostacionari. Cada camp (4,4ºx4,4º ) s’observa 8 a 10 vegades en intervals
d’uns dos minuts.

Seguidament el programari Apex-II del que disposem permet la reducció automàtica
de totes les observacions, obtenció de les posicions de tots els objectes no estel·lars i
el càlcul de la seva òrbita per tal de refinar-la o de saber si es tracta d'un objecte nou
no catalogat.
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1.c. Resultats obtinguts en el camp SST.
Així doncs el TFR-M ha participat activament durant 2017 en els programes SST: SSTUE, S3T I ha col·laborat amb la xarxa ISON. Cal comentar que gràcies al gran camp del
telescopi que cobreix la totalitat de l'anell GEO visible en una única nit d'observació, és
possible detectar en una nit completa d’observació 400 o més objectes. Totes
aquestes observacions han estat reportades als coordinadors del programa SST-UE o
de la xarxa ISON. Per una banda són fonamentals per la creació del nou catàleg
d’objectes de la UE, que parteix de zero i, de l’altra banda, ajuden a mantenir el
catàleg d'objectes geostacionaris ISON i de la base de dades europea, Database and
Information System Characterising Objects in Space (DISCOS).
2. Programa de recerca d’exoplanetes per trànsit.
El TFR-M ha continuat, durant 2017, la recerca i caracterització d'exoplanetes, segons
el pla iniciat en 2011. L'estratègia observacional ha consistit en l'observació continuada
de unes determinades zones de cel (optimitzades per contenir el major nombre de
estrelles de tipus M) per tal d'obtenir les corbes de llum d' un gran nombre de estrelles
a la recerca de la signatura del trànsit/pas d'un exoplaneta al seu voltant.
L'observació s'ha centrat en la recerca dels exoplanetes denominats super-Terres
(exoplanetes de mida i massa superiors a la Terra) situats a la zona “habitable” de les
seves estrelles, per a les quals s'ha escollit una mostra de estrelles M preseleccionades
de diversos catàlegs fotomètrics i espectroscòpics. Aquestes estrelles són de baixa
lluminositat, significant que les seves zones “habitables” són molt més properes a
l'estrella que en el cas del Sol. A més, donat el seu petit radi, els trànsits causats per un
exoplaneta són molt més acusats, i per tant es maximitza la seva detectabilitat.
Al llarg de 2017 hem augmentat el mostreig dels 48 camps ja observats del nostre
survey TFRM-PSES, superant per la majoria del casos les quaranta èpoques i més de
2000 imatges per camp. Aquest increment en el nombre de dades ens permetrà una
millor cobertura temporal dels trànsits a descobrir així com de la multitud d'estrelles
variables ja detectades, moltes de elles encara per catalogar, que s'obtenen com a
producte paral·lel. Així mateix, es continua amb la tasca de classificar i catalogar les
primeres corbes de llum que podrien ser candidates a contenir un trànsit de un

exoplaneta.
Figura 2: Esquerra: 60 camps del survey TFRM-PSES. Dreta: 48 camps observats fins
ara.
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Pel que fa la observació en si mateixa, els 19.4 graus quadrats de camp de visió del
TFR-M amb la càmera 1 i els 12.3 graus quadrats amb la càmera 2, permeten observar
al voltant de 15-20 estrelles M de manera simultània, mostrejant-les durant ~2h i
obtenint ~100 imatges per camp i nit. A més, han estat analitzades la pràctica totalitat
de les nits observades durant els anys anteriors així com la majoria de les nits
observades durant el 2017. Això ha estat possible gràcies a l'algorisme de reducció de
imatges APEX desenvolupat per Devyatkin et al., el 2010 i a les millores que hem
introduït a la cua del procés de dades en col·laboració amb Vladimir Kouprianov
(Observatori de Pulkovo).
Respecte a l'anàlisi de dades, durant el 2017 s'ha utilitzat l'algorisme millorat durant
els anys anteriors, algorisme que és utilitzat en tots els surveys d'exoplanetes i que
facilita molt notablement la seva detecció. S'ha avançat també en l'aplicació del filtre
wavelet que es va començar a implementar fa uns dos anys, havent-se comprovat que
la seva aplicació augmenta la possibilitat de detecció d'exoplanetes i la seva
caracterització.
3. Posicionament astromètric precís i seguiment d'altres objectes orbitals d'interès.
El TFRM, gràcies al seu sistema de seguiment, pot seguir qualsevol objecte del que
coneguem la seva òrbita (LEO, MEO o GEO) o observar una òrbita determinada en
recerca d'objectes presents en la mateixa, incloent qualsevol objecte o òrbita de l'anell
geostacionari. Durant 2017 es van continuar efectuant diverses observacions de
satèl·lits de la constel·lació NAVSTAR-GPS a efectes de calibració de l'hora assignada a
les observacions i del temps del mecanisme de l'obturador. També es van continuar
observant alguns satèl·lits LEO.
4. Recerca d’asteroides troians del sistema Terra-lluna i seguiment de NEOs i PHAs.
Durant 2017 el TFR-M ha prosseguit el nou programa d’asteroides troians del sistema
Terra-Lluna. Els asteroides troians estan en òrbita estable al voltant dels punts de
Lagrange L4 i L5 d'un sistema, però en el cas del sistema Terra-Lluna no han estat mai
observats. Durant 2017 ha continuat el corresponent estudi, iniciat l'any anterior per
part del nou becari de la col·laboració RACAB-UB. El treball teòric ha consistit en
estudiar els punts amb més probabilitat de detecció i programar les campanyes
d’observació. Les primeres observacions, de moment sense descobriments, han servit
per calibrar el sistema de detecció.
Per altra part, durant l’any 2017 el TFR-M ha continuat realitzant el programa
d’observació d’asteroides i de recerca dels potencialment perillosos NEOs i PHAs. Les
posicions obtingudes han estat publicades en les Minor Planets and Comets (MPC)
circulars. També es va efectuar el seguiment d’algun cometa,
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5. Observació de fons d’emissió d’alta energia
L’any 2017 ha continuat la fructífera col·laboració amb els grups dels Drs. J.M. Paredes
i M. Ribó pel seguiment i detecció de contrapartides òptiques de fonts d’alta energia,
en particular de estrelles binaries amb emissió de rajos gamma. Concretament s’han
observat diverses binaries de rajos gamma denominades PSR B1259−63, HESS
J0632+057, HD 215227, LS I +61 303, TYC4051-1277-1 i TYC3594-2269-1, de les quals
algunes contenen estrelles de tipus Be. Cal destacar la gran sensibilitat i precisió del
TFR-M en fotometria diferencial que li permeten apreciar variacions de 0.01
magnituds.
Com exemple de les observacions sistemàtiques efectuades amb el TFRM, la figura 3
mostra la variabilitat òptica de la fonts LS I +61 303 en funció de la data juliana i
plegada respecte el període orbital on es pot apreciar la modulació de la magnitud de
la estrella en funció del temps. La continuació de les observacions ens permetrà
determinar millor el període òptic i podria revelar subestructures en la corba de llum.

Figura 3: Corbes de llum de la font d’emissió d’alta energia LS I +61 303 en funció del
temps (esquerra) i plegada segons el període orbital (dreta).
6. Realització d’observacions dintre del temps reservat a programes externs.
Al llarg de l’any 2017 ha continuat l'oferta de temps d’observació per a propostes
externes a l’equip del TFR-M. Aquest temps d’observació es va obrir oficialment a la
comunitat astronòmica internacional l’octubre de 2014 i pot ocupar fins un 30% del
temps total d’observació. Els programes que durant l’any 2017 s’han desenvolupant
dintre d’aquest temps obert son els següents:
- Variabilitat en estrelles binaries visuals i espectroscòpiques (Universitat de
Santiago de Compostela)
- Variabilitat en Fonts d’emissió d’alta energia. (Universitat de Barcelona)
- Observacions astromètriques d’escombraries espacials de test pel projecte TestBed for the Remote Control of an Automated Follow-Up Telescope de l'ESA
(ISDEFE)
- Observacions astromètriques coordinades amb l’empresa Electnor Deimos pel
programa "Marc de suport SST de la Unió Europea" (SST-UE) coordinat pel CDTI.
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7. Millora del programari INDI (control de l’observatori) i del pipeline fotomètric.
Durant 2017 el control del TFR.M així com el de tot l’observatori es va realitzar
mitjançant un programari basat en el protocol Instrument Neutral Distributed Interface
(INDI) desenvolupat per Elwood Downey de Clear Sky Institute Inc., Tucson, AZ, USA.,
programari que ben conegut permet una millor operativitat de totes les tasques de
manteniment del sistema.
Per altra banda, el dataducte (pipeline) fotomètric per apreciar les variacions de
magnitud dels objectes és bàsic per a la detecció i seguiment d'exoplanetes per trànsit
descrit al punt 2 (i també punt 5). És molt important que aquesta part del procés sigui
de la millor qualitat possible. A la Universitat de North Caroline at Chapel Hill (UNC)
existeix un actiu grup a la recerca d’exoplanetes que ha desenvolupat un nou
instrument, anomenat Evryscope, que fa servir tècniques similars a les del TFR-M. Un
membre del grup del TFER-M ha estudiat la possibilitat de millorar el dataducte del
TFR-M i comparar els resultats d'aquest amb els del projecte Evryscope de la UNC.
8. Millora del programari de reducció d’observacions mitjançant el desenvolupament
de programari propi com complement del sistema Apex-I
El programa Apex-II desenvolupat a l’Observatori de Pulkovo (Russia) és d’una gran
utilitat tant per la reducció de les observacions astromètriques d’escombraries
espacials com de fotometria per exoplanetes. Però l’Apex és un programa difícil
d’adaptar, excepte amb l’ajut del seu creador, a determinades circumstàncies com,
per exemple, el seguiment d’objectes d’òrbita mitjana (entre ells, els satèl·lits de GPS).
Per tant, des de 2014 estem desenvolupant un sistema alternatiu propi que ens
permeti conèixer amb total precisió el codi i comportament del programa. Durant
2014-15 hem desenvolupat bona part d’aquest nou codi, anomenat TFRM-tools,
principalment la part referent a escombraries espacials. S’ha aconseguit un sistema
propi ràpid i competitiu (que ens permet fer sobre ell les modificacions oportunes per
adaptar-lo als diferents tipus d’observació) i s’ha desenvolupat un pipeline de mode
que tot el procés es faci de manera automàtica. Durant 2017 s’ha continuat amb el
desenvolupament d’aquest nou codi i s’han identificat les tasques necessàries per tal
de accelerar-lo encara més, millorar el comportament del programa quan les traces de
les estrelles presenten forta inclinació, millorar la identificació morfològica, i adaptarlo, també, al cas dels asteroides NEOs.
9. Millora del retorn científic mitjançant el processament digital de les observacions.
D'acord amb l'article titulat “Improving Space Debris Detection in GEO ring Using
Image Deconvolution” publicat el 2016 a la revista Advances in Space Research, s’ha
procedit a desenvolupar un mètode basat en l’algorisme de deconvolució de
Richardson-Lucy que ens permet incrementar en 1.0 el límit de magnitud dels objectes
detectables sense pèrdua de precisió astromètrica.
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A més de la labor pròpia observacional i de recerca analitzant el resultat de totes les
observacions, el personal de l'estació Fabra-Montsec s'ha ocupat del manteniment,
millora i actualització del telescopi i de la seva instal·lació, ha efectuat i rebut visites,
havent participat en congressos i reunions. A la vegada han estat ateses certes
activitats acadèmic-docents o de recerca.
Publicacions i Comunicacions de 2017.
Les marcades amb * són pròpies del mateix Observatori; les altres són treballs del seu
personal sobre temes relacionats amb les línies d’activitat del Centre.
* Comunicació mensual al Centre Territorial de l’Agencia Estatal de Meteorologia
dels valors obtinguts en les observacions meteorològiques diàries, efectuades per A.
Gázquez, M. Prohom i A. Puertas, amb els corresponents resums mensuals.
* Bernal A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (1). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A..
(Estados Unidos de América): Febrero 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (2). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Marzo 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (3). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Abril: 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2016 (4). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Mayo 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (5). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Junio 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (6). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la
U.I.A..(Estados Unidos de América; Julio 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (7). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Agosto 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
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* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (8). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Setiembre 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (9). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la U.I.A.
(Estados Unidos de América); Octubre 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte:
Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (10). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la
U.I.A. (Estados Unidos de América); Noviembre 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de
soporte: Revista
* Bernal, A.; Núñez, J.; Codina, J.M.; Torras, N. Minor Planet Observations [006 Fabra
Observatory] of year 2017 (11). 003524 - Minor Planets and Comets Circulars (MPC), de la
U.I.A. (Estados Unidos de América); Diciembre 2017. Tipo de producción: Artículo Tipo de
soporte: Revista
* Resums meteorològics mensuals de 2017, elaborats per A. Puertas Castro.
* Resums sísmics mensuals de 2017, elaborats per M. T. Merino.

Labor docent i de divulgació (i altres activitats)
- L’Observatori va continuar, durant l’any 2017, la seva habitual i permanent activitat
docent, de divulgació i de formació cultural, realitzada sobretot mitjançant la recepció
de visites, diürnes i nocturnes. Les primeres estan constituïdes essencialment per
escolars i presenten sovint un caràcter docent. En casos expressament concertats es
pot accentuar aquest aspecte docent i es fa ús de la denominada “aula didàctica”. Els
visitants reben sempre una detallada explicació sobre les instal·lacions i activitats del
Centre i en les visites nocturnes efectuen una observació astronòmica.
Mitjançant el “Consell de Coordinació Pedagògica”, dependent de l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona, es dona a conèixer a escoles i instituts les activitats
i serveis de caràcter complementari formatiu que ofereix l'Observatori. Per altra part,
l’Observatori ha delegat, com els anys precedents i mitjançant el degut conveni, la
gestió de les visites nocturnes al personal especialitzat d’una empresa exterior,
actualment “Sternalia”, mentre que s’ocupa directament de les diürnes.
Paral·lelament, dins de l’activitat docent es varen desenvolupar, a la primavera, 3
cursets d’iniciació a l’astronomia (dedicats respectivament a “Astronomia bàsica”,
“Astronomia pràctica” i “Astrofotografia”) i 1 curset d’introducció a la meteorologia i
els mateixos cursos a la tardor, estant constituït cada un d’ells per dotze sessions,
impartides a última hora de la tarda, i per a públic general (amb una assistència de 20
a 25 inscrits a cada curs).
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Per altra part, durant el període d’estiu, des de mitjans de juny a finals de setembre,
es varen realitzar diàriament sessions nocturnes culturals, amb observació
astronòmica i degustació d’un refrigeri, essent d’unes 80 persones l’assistència mitjana
de cada sessió. S’han dut a terme també alguns esdeveniments privats, en horari
nocturn. Tota aquesta activitat ha estat a càrrec d’una empresa especialitzada..
En compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Observatori va
mantenir el règim de portes obertes els matins dels diumenges i dies festius, amb
accés lliure al recinte exterior i planta baixa i en forma de visita guiada a les plantes
superiors, amb un total d’uns 600 visitants rebuts.
El nombre total de visitants rebuts per l’Observatori durant l’any 2017 en aquesta
amplia labor docent i de divulgació fou d’uns 15.730, dels quals 2.630 (en gran part
escolars i amb finalitat pedagògica) corresponen a visites diürnes, integrats en uns 77
grups, 12.170 a les visites nocturnes, sessions culturals d’estiu i esdeveniments privats
atesos, 200 a les jornades de la Setmana de la Ciència, 117 als cursos d’astronomia i
meteorologia i uns 615 a les visites dels matins de diumenges i festius.
L’Observatori ha desenvolupat, doncs, durant 2017, de forma veritablement intensa i
millorada, la seva habitual tasca docent i de divulgació.
- En el curs de 2017 es varen realitzar nombroses obres a l'Observatori:
a) La més important, efectuada sota la direcció de l’Acadèmic Conservador Dr.
Carles Buxadé i destinada a recuperar l’estructura original, va consistir en estucar
tota la paret exterior de l'edifici i a la vegada fou restaurada la sanefa de ceràmica a
la base de la cúpula. Tota aquesta actuació va ser iniciada a finals de 2016 i es va
estendre fins el juny de 2017b) Anivellació de la cúpula i reparació de varies dents de la seva cremallera que
faltaven (obra realitzada per mecànics de ALBA).
c) Restauració, per Joan Baren, de l'antic evaporigraf i la seva incorporació al museu,
conjuntament amb l'actinògraf enregistrador i heliògraf Richard (restaurats l'any
anterior)
d) Ajust final i pintat definitiu del nou parallamps, instal·lat a finals de 2016
- El personal de la Biblioteca de l'Acadèmia va procedir a escanejar moltes llibretes
de les observacions meteorològiques diàries d'anys de les primeres èpoques i
trametre-les a AEMET a fi d'acreditar el caràcter centenari de la sèrie climàtica de
l'Observatori.
- Tal com ha tingut sempre per norma, l’Observatori va procurar atendre també la
missió de servei, donant resposta, si cal per escrit, a les nombroses consultes que li
són formulades a qualsevol hora, de dia o de nit, i que fan referència a valors
meteorològics (temperatures normal i extremes, precipitació, ratxes de vent, pressió
atmosfèrica, meteors observats, etc.), dades astronòmiques (hores de sortida o posta
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de Sol i Lluna, inici d’estacions, identificació d’astres, circumstàncies dels eclipsis, etc.),
constatació de vibracions sísmiques, entre altres temes.
- Com els anys precedents l’Observatori va seguir mantenint la seva directa relació
amb: Centre Territorial de la “Agencia Estatal de Meteorología”, al que comunica
mensualment informació meteorològica; Institut Geològic de Catalunya, quant a
recerca sísmica; Servei Meteorològic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, per
l’estació meteorològica automàtica instal·lada al recinte de l’Observatori i a la que ha
incorporat en aquest 2017 dues noves gàbies en prova durant uns dos anys; Institut
d’Estudis Catalans, pel sismògraf de banda ampla situat a l’Observatori (gestionat en
2015 per les Dres. E. Suriñach i M. Tapia); Institut Geogràfic Nacional, per
l’accelerògraf que, conjuntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, té
instal·lat a l’Observatori Fabra. (Aquests dos últims instruments van quedar molt
afectats per la forta tempesta elèctrica, amb caiguda de tres llamps, del dia 28 de
setembre de 2016).
- L’Observatori va participar a la Setmana de la Ciència, amb la recepció de
nombroses visites nocturnes i amb la celebració del curset XIX que l’Associació
Catalana d’Observadors Meteorològics (ACOM) ofereix anualment a un públic general.
- Foren freqüentes les relacions amb mitjans de comunicació i de diversa forma:
emissió en directe del programa Divendres de TV3 sobre l'activitat de l'Observatori;
realització de varies gravacions (reportatge per España Directo de TVE sobre vistes
privilegiades de BCN; spot publicitari de roba; reportatge de BTV sobre museu del
Fabra; entrevistes als astrònoms Guillem Anglada i Ignasi Ribas); participació en el
programa 48H OPEN HOUSE BCN; entre altres manifestacions, com freqüents
consultes de periòdics i emissores de radio i televisió sobre diverses qüestions sobretot
climatològiques.
- En la mateixa línia, l'observador meteorològic de l'Observatori Sr. Alfons Puertas va
continuar la labor d'obtenir excel·lents fotografies de núvols i de l'estat de cel,
fotografies que molt sovint són publicades per diverses televisions. Una desena
d'aquestes fotografies han estat incloses en la darrera publicació del Atles
Internacional de Núvols.
- L’Observatori va seguir exposant al vestíbul de l’Acadèmia, per a coneixement
directe del públic general, la informació mensual i anual tant meteorològica com
sísmica, que també pot ser consultada, per internet a l’adreça web de l’Observatori
www.fabra.cat. .
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AGRAÏMENTS
- La Direcció de l’Observatori i l’Acadèmia es complauen, per una part, en expressar
el seu agraïment al personal de l’Observatori que amb la seva competència, dedicació i
sentit de responsabilitat ha fet possible la tasca realitzada durant 2017.
A la Secció Astronòmica: Dr. J. Núñez i Sr. N. Torras, a la Secció Sísmica: Sra. M.T.
Merino; a la Secció Meteorològica: Sr. A. Gázquez, Sr. R. Gázquez, Dr. M. Prohom i Sr.
A. Puertas, tots els quals tingueren també cura del funcionament dels sismògrafs; a la
tasca de divulgació i recepció de visites: personal de l’Observatori i de “Sternalia”, en
particular Sr. A. Bernal; en la labor de manteniment: Sr. M. García.
La Direcció de l’Observatori es complau en manifestar particularment el seu
agraïment al Sr. Antonio Bernal per la seva molt eficaç col·laboració en les
observacions de la Secció Astronòmica.
- Però, de manera molt especial, l’Observatori desitja deixar constància del seu
reconeixement pel suport que, de diferents formes, li han proporcionat les Institucions
següents:







Generalitat de Catalunya: Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Ajuntament de Barcelona
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Diputació de Barcelona
Agencia Estatal de Meteorologia

però essent de destacar sobre tot l’ajuda de les tres primeres entitats i concretament
del Departament de la Generalitat que té assignada la Recerca, de l’Ajuntament de
Barcelona i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
L’Observatori expressa el seu agraïment a totes aquestes Institucions i Entitats que
amb el seu suport han fet possible realitzar la tasca ressenyada.

Barcelona, març de 2018
Jorge Núñez de Murga
Director de l’Observatori Fabra
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