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El Planetari de Madrid i l’Obra Social ”la Caixa” 
organitzen una observació pública de l’eclipsi de 

sol del 20 de març 
 

 

• El Planetari de Madrid i l’Obra Social ”la Caixa” han organitzat una 
observació pública de l’eclipsi parcial de sol d’aquest divendres 20 de 
març, si les condicions atmosfèriques són favorables. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és promoure la cultura científica i apropar el 
coneixement a la ciutadania. 

 

• A Madrid l’eclipsi començarà a les 9.04 hora oficial peninsular, i serà a les 
10.08 hora peninsular quan s’esdevindrà el màxim de l’eclipsi. 

 

• Es proporcionarà a tots els assistents unes ulleres especials d’eclipsi i 
s’habilitarà un bateria de telescopis de l’Agrupació Astronòmica de 
Madrid amb els filtres i els mitjans adequats per a una observació segura.   

 

• S’instal·larà un distribuïdor de senyal de vídeo d’alta definició perquè les 
televisions (fins a un màxim de 16) puguin captar la imatge del telescopi 
del Planetari de Madrid. 

 

Madrid, 20 de març de 2015. Asunción Sánchez i Telmo Fernández, directora i 
subdirector de Planetari de Madrid, conduiran i comentaran en directe l’eclipsi de sol 
del dia 20 de març. Organitzada en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, aquesta 
activitat té com a finalitat promoure la divulgació científica de tota la ciutadania. 

Què és un eclipsi i què s’observarà des de Madrid? Un eclipsi de sol té lloc quan la 
Lluna s’interposa entre el nostre planeta i el Sol, de manera que fa que l’ombra que 
projecta la Lluna a l’espai toqui petites porcions de la superfície de la Terra. Per aquest 
motiu, els eclipsis de sol només tenen lloc en la fase de lluna nova, quan la veiem en 
la mateixa direcció que la nostra estrella. 

Diem que un eclipsi és total quan la Lluna amaga completament el disc del Sol. El 
nostre satèl·lit projecta damunt la Terra una petita ombra, anomenada ombra, que 
avança ràpidament per la seva superfície. Al voltant es crea una zona d’ombra, 
anomenada penombra, des d’on es veu l’eclipsi com a parcial. S’hi observa com la 
Lluna no tapa completament el disc del Sol. 

Si les condicions atmosfèriques ho permeten, l’eclipsi d’aquest divendres 20 de març 
es podrà contemplar com a parcial des de qualsevol zona d’Espanya, ja que quedarà 
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immersa a la zona de penombra. A Madrid l’eclipsi començarà a les 9.04 hora oficial 
peninsular (la que marquen els nostres rellotges). A partir d’aquest moment, es podrà 
distingir com el disc lunar va avançant des de la vora superior dreta del Sol i va  
amagant, a mesura que vagin passant els minuts, una quantitat més gran del disc 
solar. 

A les 10.08 hora peninsular s’arribarà al màxim de l’eclipsi, moment en què la fracció 
del diàmetre solar ocult per la Lluna serà a Madrid de 0,72. L’àrea que el nostre 
satèl·lit ocultarà del disc del Sol serè del 66,5 %. 
 
Des de l’esplanada situada al costat de l’entrada principal del Planetari de Madrid, punt 
on es durà a terme l’observació, l’inici de l’eclipsi es produirà a 19 º d’altura sobre 
l’horitzó est-sud-est (ESE). En l’instant del màxim, la nostra estrella ja estarà 
posicionada a 30 º d’altura sobre l’horitzó. Al final de l’eclipsi, la nostra estrella s’alçarà 
41 º sobre el sud-est i, de nou, serà visible tot el seu disc groguenc sencer. 
 
Protecció necessària per a l’observació 
 

Mirar el sol sense fer servir cap tipus de protecció és molt perillós perquè ens pot 
ocasionar lesions molt importants a la còrnia i cremades a la retina, de manera que es 
pot produir un punt cec a la zona danyada o, fins i tot, una ceguesa permanent. No 
s’ha d’observar mai un eclipsi parcial de sol sense adoptar les mesures de protecció 
adequades; tot i que una part del disc solar queda oculta, la resta que encara és visible 
ens pot cremar la retina. 

No es pot mirar en cap cas el sol, amb eclipsi o sense, fent servir radiografies, vidres 
de soldador, CD (o DVD), paper d’alumini per embolicar, vidres fumats, negatius 
velats, ulleres fosques, etc., perquè no filtren totes les radiacions solars danyoses o, si 
ho fan, és en un factor molt baix. 

Per gaudir de la visió de l’eclipsi a simple vista de manera segura, hi ha les 
anomenades ulleres d’eclipsi, unes ulleres especials homologades (amb muntura de 
cartró) proveïdes d’un filtre que elimina les radiacions solars danyoses; aquestes són 
les que es distribuiran als assistents a l’observació. Són fàcils de fer servir: es 
col·loquen com unes ulleres normals i, amb molta cura, permeten mirar cap al sol. Es 
recomana fer descansar la vista uns 30 o 40 segons per cada minut d’observació. 
 
Per a l’observació amb telescopis o prismàtics de l’eclipsi, és també absolutament 
necessari utilitzar els filtres adequats. 
 
 
Distribució de senyal d’alta definició per a televisions 
 
El senyal de l’eclipsi es prendrà mitjançant càmeres de vídeo d’alta definició a través 
del telescopi Zeiss 150 mm × 2.250 mm de l’Observatori del Planetari de Madrid. 
 
El senyal es conduirà mitjançant fibra òptica fins al lloc de distribució de senyal, a 
l’entrada del Planetari, on el senyal HDMI es convertirà a HDSDI, el senyal utilitzat per 
les televisions. Hi haurà 16 punts de distribució.  
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Eclipsi de l’agost de 1999, similar al que s’observarà el 20 de març de 2015. 
Foto: Antonio del Solar, Planetario de Madrid 
 
 

Per ampliar aquesta informació:  

Departament de Comunicació. Fundació Bancària ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org  

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
 
 


