
Relacioneu cada característica amb la institució corresponent:

1   Els seus instruments d’observació, d’última 
generació, estan molt automatitzats i es fan 
servir tant per la divulgació com per la investi-
gació professional.

2   Té un observatori-aula, inaugurat el 2015, que 
permet projectar en directe sobre vuit pantalles 
les imatges que capta un telescopi de 50 cm.

3   És a Sant Esteve de la Sarga, i la seva activitat en 
els camps de l’astronomia i l’astrofísica la diri-
geix l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. 

4   Es troba a 415 m sobre el nivell de la mar, a 
la muntanya del Tibidabo, sobre la ciutat de 
Barcelona.

5   Es va construir l’abril de 2017, amb elements 
prefabricats, i es va inaugurar l’1 de juliol del 
mateix any.

6   En astronomia, actualment es dedica a l’obser-
vació d’estels dobles i al seguiment d’asteroi-
des i cometes.

7   Es dedica a l’observació astronòmica, meteoro-
lògica i sísmica.

8   Compta amb el telescopi més gran de la provín-
cia, un telescopi catadiòptric de 406 mm.

9   Va ser fundat l’any 1904 per la Companyia de 
Jesús, per estudiar l’activitat del Sol i analitzar 
la seva influència en la geofísica de la Terra.

10   Les seves instal·lacions es troben al municipi 
de Roquetes.

11   Compta amb un grup de Geomagnetisme, que 
fa recerca sobre la ionosfera i el camp magnètic 
de la Terra.

12   Va inaugurar-se el 7 d’abril de 1904.

13   Des del 2008, un grup especialitzat reu-
neix dades sobre els cicles de l’aigua a la 
Mediterrània, i com es transformen a causa del 
canvi climàtic.

14   Es va crear per iniciativa de la Generalitat de 
Catalunya i es va inaugurar el 24 d’octubre de 
2008.

15   Pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona.

16   Fotografia i mesura a diari les taques solars, i 
n’analitza els canvis.

17   La seva ubicació es va triar per la molt baixa 
contaminació lumínica i les condicions mete-
orològiques, que li van valdre la qualificació 
de Reserva Starlight, que s’atorga només als 
millors cels per a l’observació astronòmica.

18   El seu Centre d’Observació de l’Univers (COU), 
a Àger, està dedicat a la divulgació de l’astro-
nomia.

19   Es troba al terme municipal d’Albanyà. 

20   Es fruit de la iniciativa privada d’un grup de per-
sones interessades en promoure l’astronomia i 
el turisme científic.
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