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1. Efectes de la Contaminació lumínica sobre l'observatori de Cala d'Hort

El dret a un cel nocturn no contaminat que permeti gaudir de la contemplació del firmament s'ha de  
considerar com un dret inalienable de la Humanitat, equiparable a la resta dels drets ambientals, socials  
i culturals.

La "Declaració en defensa del cel nocturn i el dret a observar les estrelles" llançada per la iniciativa  
Starlight amb la col·laboració de la UNESCO i la IAU pretén reforçar la importància que els cels nocturns  
foscos tenen per a la humanitat, realçant i donant a conèixer el valor que aquest patrimoni en perill  
posseeix per a la ciència, l'educació, la cultura, el turisme, i evidentment, com a factor qualitat de vida.  
Ajudar  a  difondre  els  beneficis  directes  i  indirectes,  tecnològics,  econòmics  o  culturals,  associats  a 
l'observació de les estrelles és un important aspecte de la iniciativa.

Cada vegada amb més ímpetu s'obre camí l'esperit de la iniciativa en el sentit de reclamar el nostre dret a  
cels foscos i estrellats. Malauradament, els llocs on podem accedir a aquest bé cultural intangible s'estan  
reduint a causa de la contaminació lumínica.

Un  objectiu  fonamental  consisteix  a  incentivar  les  administracions  locals  perquè  protegeixin  el  seu 
patrimoni com es mereix i animar altres menys afavorides a aconseguir aquest reconeixement mitjançant 
lluita contra la contaminació lumínica.

La AAE es manifesta preocupada per la, cada vegada major, contaminació lumínica i es veu "obligada" 
a  reivindicar  els  cels  foscos  i  ho  fa  de  manera  activa  colaborant  activament  amb la  Universitat  
Complutense  de  Madrid  (UCM)  amb  el  projecte  NIXNOX  (dirigit  pel  professor  del  departament 
d'Astrofísica i Ciències de l'Atmosfera Jaime Zamorano) ja que:

• La qualitat del cel nocturn és un bé que cal reivindicar en la nostra societat moderna en defensa  
dels valors del cel nocturn com a dret científic, cultural i mediambiental.

• En 20 anys hem perdut a Espanya una magnitud aparent, és a dir, veiem menys estrelles que els  
nostres avis, que podien observar a simple vista objectes fins a tres vegades menys brillants.

• Tot i que aquesta contaminació es generi en un punt, els seus efectes arriben a centenars de  
quilòmetres de distància.

• La presència  massiva de lluminàries  artificials  i  la  manca de criteri  i  de previsió  a  l'hora de 
planificar  i  restringir  els  tipus  de  lluminàries  permesos  i  els  diferents  graus  d'il·luminació 
assumibles en diferents llocs, ens ha portat fins a un punt en què cada vegada és més difícil gaudir 
d'un cel fosc, que com a tal és part integral del paisatge.

• El cel nocturn constitueix un autèntic patrimoni cultural per ser diferent la porció de cel nocturn 
que és visible en diferents punts del nostre planeta, així com la denominació dels seus astres i la  
seva interpretació.

• Cal incidir en que el cel és una font de saber; l'astronomia és una ciència que necessita de cels  
foscos per al seu estudi, i per tant s'haurà de prestar especial atenció a la preservació de la foscor  
del  cel  a  les  zones  on  potencialment  sigui  més  idoni  practicar  aquesta  ciència  i  /  o  situar  
instal·lacions per a l'aprofundiment d'aquesta disciplina científica.

• Cal  fer  esment  al  fet  que  l'abús  i  falta  de  criteri  en  la  presència  de  lluminàries  provoquen 
pertorbacions en els hàbits i capacitats de diverses espècies animals, entre elles les aus nocturnes  
i alguns mamífers, que pateixen desorientacions per aquesta causa així com alteracions dels seus 
ritmes vitals.

• La contaminació lumínica també provoca a les persones molèsties com la fatiga visual, l'ansietat i 
alteracions del son. La llum durant les nits també afecta la glàndula pineal, localitzada en el 
cervell  i  que  té  un  paper  fonamental  en  el  rellotge  biològic  dels  vertebrats.  Aquesta  petita  
glàndula produeix i allibera en el cos humà l'hormona melatonina, però ho fa en major quantitat 
durant  les  nits  i  en  moments  de  foscor.  La  melatonina  està  considerada  com  un  agent  
anticancerígen que frena l'inici i progressió d'alguns tumors. També és una molècula antioxidant  
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que frena l'envelliment de les cèl·lules i l'aparició de malalties degeneratives.

• Des d'un punt "egoista", l'AAE gestiona mitjançant conveni l'Observatori Astronòmic de Ses Païsses 
de Cala d'Hort. La raó que va portar a la seva instal·lació en aquest lloc és la bona qualitat del cel  
en aquesta zona de l'illa, la millor situada per al desenvolupament d'estudis astronòmics. Gràcies a 
aquestes excepcionals condicions i en el treball dels membres de l'AAE, l'Agrupació ha realitzat 
importants avenços com el descobriment de més d'un centenar d'asteroides reconeguts pel Minor  
Planet Center (un d'ells qualificat com proper i perillós per a la Terra, " NEO "en les seves sigles en 
anglès) o la realització de fotografies d'espai profund de gran qualitat, una de les quals va ser  
reconeguda per la NASA com Fotografia Astronòmica del Dia a nivell mundial.

• A més, són nombroses les persones que cada any es desplacen fins a l'observatori per aprofitar la   
tasca divulgativa de l'Agrupació. Per tant, centenars de persones es beneficien directament de la 
tasca divulgativa de l'AAE, que depèn íntegrament de la preservació de les condicions del cel  
nocturn a Cala d'Hort.

• Reivindiquem el c  ompliment de la   Llei 3/2005, de 20 d'abril  , de protecció del medi nocturn de   
les Illes Balears. Aquesta llei posa límits als tipus de lluminària que poden anar a les nostres illes,  
però  no  sabem de  cap  administració  que  estigui  fent  complir  els  seus  dictats  mitjançant  la 
detecció  i  supressió  d'elements  que  incompleixin  amb  aquesta  llei,  ja  sigui  d'ofici  o  seguint 
denúncies de part.

NIXNOX  és  un  projecte  proposat  i  el  suport  de  la  Societat  Espanyola  d'Astronomia  (SEA)  per  tal  de  
localitzar  llocs  a  Espanya  on  es  pugui  gaudir  del  cel  nocturn  fosc  i  estrellat.  Es  pretén  crear  una 
plataforma que animi a la societat a contemplar el cel nocturn i a les administracions locals a cuidar-lo.

La recopilació de les dades de brillantor de fons de cel i altra informació rellevant s'està realitzant amb la  
col·laboració de les associacions d'astrònoms aficionats com l'AAE.

Al  nostre  cas,  l'AAE  s'ha  posat  en  contacte  amb  Jaime  Zamorano,  professor  titular  al  Departament 
d'Astrofísica i Ciències de l'Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid i coordinador del projecte 
NIXNOX  de  la  SEA  (Societat  Espanyola  d'Astronomia)  que  aglutina,  de  moment,  a  43  agrupacions 
astronòmiques de repartides per tot l'estat espanyol.

El projecte va ser presentat al XIX Congrés Estatal d'Astronomia celebrat a Madrid al setembre de 2010. El 
treball està sent coordinat per Jaume Zamorano (UCM), Emilio Alfaro (IAA), David Martínez Delgado (MPIA)  
i Alejandro Sánchez de Miguel (UCM ).

El projecte NIXNOX posa de manifest la excel·lent qualitat del cel de Cala d'Hort, lloc on està situat el  
telescopi de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE). En aquest indret, l'AAE té situat un  fotòmetre per 
mesurar la qualitat del cel nocturn i les seves dades es comuniquen de manera automàtica a la UCM per 
fer un seguiment en temps real de l'evolució de la contaminació lumínica a Cala d'Hort.

L'AAE ha fet un estudi seriós de la contaminació lumínica a Cala d'Hort i ha comparat la qualitat del cel 
d'hivern amb la qualitat del cel d'estiu, quan l'activitat econòmica i turística és major, i els resultats són 
contundents.

Per entendre els resultats hem de fer una petita introducció de com hem mesurat la qualitat del cel, com 
interpretar les unitats i com hem explotat les dades per treure conclusions.
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L'INSTRUMENT

L'Sky Quality Meter (SQM) és un instrument per a la mesura de la qualitat 
del cel nocturn que ofereix valors en una escala logarítmica de magnituds 
per segon d'arc al quadrat (MPSAS); i que també permet el registre de la 
temperatura en el moment de l'observació.

L'escala MPSAS mesurada pel SQM va des del valor 16 fins al valor 22. 
Aquesta  escala  és  objectiva  per  si  mateixa,  però  els  valors  obtinguts 
poden convertir-se a una altra escala més familiar  per als  aficionats a 
l'astronomia:  la  magnitud límit  estel·lar  (MALE)  ,  que  podria  definir-se 
com la magnitud de l'estrella més feble que pot observar-se a simple vista 
donades unes determinades condicions ambientals i que es correspondria amb el mètode de "observació 
visual"  clàssic:  el  recompte  a  ull  nu  del  nombre  d'estrelles  visibles  dins  d'un  conjunt  d'asterismes 
establerts.

La diferència entre MPSAS i MALE és que el primer mesura electrònicament la brillantor del cel gràcies a 
un fotòmetre d'alta sensibilitat i el segon és una mesura subjectiva ja que depèn de diversos factors, entre 
ells l'agudesa visual de l'observador, i que donaria compte de la seva transparència. Per a l'observació 
visual  MALE pot ser  un  indicatiu  perfectament vàlid,  però per  l'observació  amb telescopis  i  per  a  la  
astrofotografia MPSAS és moltíssim més precís i útil.

Així  doncs, el valor més baix de l'escala MPSAS (16) es correspondria amb cels altament contaminats  
lumínicament i el valor més alt (22) amb cels certament foscos. Això és el que mesura el SQM: la brillantor 
homogeni del cel prenent mostres d'un segon d'arc de costat en una regió de 20 graus d'arc.

Per realitzar la presa de dades amb el SQM s'han seguit una sèrie d'instruccions perquè les dades siguin  
vàlids i comparables amb altres dades preses en altres llocs de la geografia nacional.

• Les observacions s'han realitzat sense Lluna sobre l'horitzó.

• La nits  de la  presa de dades han estat  sense núvols,  ja  que els  núvols alts  o cirrus augmenten la  
brillantor de fons de cel en els llocs amb contaminació lumínica.

• Les mesures es comencen a prendre quan el cel està fosc. Per estar segurs és millor s'ha esperat dues 
hores després la posta de Sol.

• Abans de prendre mesures s'ha assegurat que el SQM s'ha “termalitzat”  perquè funcioni correctament. 

• L'orientació correcta del fotòmetre és extremadament important i l'ús d'un d'un trípode fotogràfic és 
fonamental.

• S'ha assegurat que no hi hagi elements que interfereixin en el camp del fotòmetre com una casa, un  
arbre, fanals o la mateixa persona que el maneja. És convenient que el trípode estigui alt, amb el SQM per  
sobre del nostre cap.

• Es comprova que la superfície de la finestra del SQM està neta, prestant atenció a la condensació de  
vapor d'aigua sobre la finestra.

• La manipulació ha estat d'allò més acurada, ja que en prémer el botó per a una mesura podem moure el 
fotòmetre.

• Es van registrar les coordenades geogràfiques del lloc amb ajuda d'un GPS.

• Per determinar la precisió dels valors obtinguts s'han hagut de realitzar i anotar almenys 10 mesures 
consecutives.

• Es van registrar l'hora d'inici i de finalització de la sèrie de mesures en temps universal (TU).

• A més de la mesura en el zenit s'han requerit mesures en tot el cel apuntant a 12 azimuts des del Sud (S-
> W-> N-> E> S) espaiats 30 graus i en les altures de 20-40- 60-80 graus.
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Càlculs

Una vegada obtingudes les dades, s'han ordenat en taules i s0ahn calculat una sèrie de paràmetres, la 
interpretació de les quals és la següent:

- La Mitjana global (tant en unitats MPSAS com a MALE) s'ha calculat com una mitjana aritmètica de totes 
les dades preses, i es pot interpretar com a una mesura de la qualitat global del cel del lloc mesurat.

- La Mitjana Astronòmica s'ha calculat com una mitjana ponderada donant més pes a les alçada majors 
enfront de les altures menors. Ja que els aficionats a l'astronomia prefereixen i han d'observar els astres  
amb la major altura possible per evitar problemes com la contaminació lumínica o la refracció.

- La Mitjana Cont. Lum s'ha calculat com a una mitjana ponderada donant més pes a les alçada menors 
enfront de les altures menors, per mesurar l'impacte de la contaminació lumínica per altures.

- La Dif. Mitjana Astro - Cont és el valor en MPSAS de la diferència entre la Mitjana Astronòmica i Mitjana 
Cont. Lum i el seu valor es pot interpretar  com a un indicatiu de la penetració de la contaminació 
lumínica per ara, creant d'aquesta manera un contrast entre les capes altes i les capes més baixes. A 
major valor, el contrast entre les capes altes és més gran pel que fa a les capes baixes.

- La desviació típica de totes les dades ens aporta una informació sobre l'homogeneïtat del cel estudiat. A 
major homogeneïtat, menys valor de la desviació típica.

D'altra banda, també s'ha realitzat un petit càlcul de correlació per a relacionar les altures amb les dades 
mitjanes per altures. S'ha calculat el coeficient de correlació i regressió i s'ha plasmat aquesta relació en 
un gràfic per visualitzar l'evolució de la qualitat del cel en funció de l'altura. 

El valor del  coeficient de correlació (varia entre 0 i 1) ens informa de la fortalesa de la relació lineal  
entre ambdues variables. Com més proper a 1, la fortalesa de la relació lineal és més gran i ens informa  
també de l'homogeneïtat del cel per altures. Encara que en aquest cas, en tenir poques dades distribuïts 
en alçada (cinc), el coeficient de correlació gairebé sempre serà proper a 1 i aporta poca informació  
qualitativa.

El valor del  coeficient de regressió és el pendent de la recta de regressió corresponent a les dades en 
alçada. Com més gran és aquest valor, més gran és el contrast entre les capes més altes i més baixes. En  
cas contrari, és també indicatiu d'una homogeneïtat de la qualitat del cel.

Per tant tenim els següents paràmetres que ens informa de:

- Qualitat global del cel: Mitjana global

- Homogeneïtat global del cel: Desviació típica

- Homogeneïtat del cel per altures: Coef. correlació

- Mesura del contrast segons l'alçada: Coef. Regressió i Dif. Mitja Astro – Cont.

Pel que fa als azimuts, s'ha realitzat un gràfic per relacionar les mitjanes calculades per azimuts amb les 
seves respectives direccions. Posant-se de manifesta de manera quantitativa i qualitativa les direccions  
dels focus de contaminació lumínica.

Com a annex també s'inclou una taula amb les principals poblacions i focus de contaminació lumínica de 
l'illa, ordenades per azimut. També es presenta les distàncies a aquests nuclis o focus "contaminants".  
Aquesta taula serveix per comparar i certificar que les dades de contaminació lumínica per azimut es 
poden relacionar amb els possibles nuclis urbans "contaminants".
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SES PAÏSES DE CALA D'HORT – TCH (2014/07/26)

Agrupació Astronòmica d'Eivissa

MALE Fecha: 2014/07/26 Temp: 24ºC
Zenit 21,26 6,26 LATITUD:  N 38 53 27.93

LONGITUD:  E 1 14 26.77
Altitud: 130 m

S W N E
Altura  /   Azimut 180º 210º 240º 270º 300º 330º 360º 30º 60º 90º 120º 150º Media MALE

80º 20,94 21,06 21,14 21,28 21 20,96 20,94 20,94 20,98 21,06 20,88 20,9 21,01 6,12
60º 20,92 21,07 21,16 21,09 21,15 20,95 20,89 20,8 20,77 20,82 20,74 20,79 20,93 6,08
40º 20,83 21 21,09 20,9 21,05 20,77 20,59 20,45 20,46 20,53 20,34 20,63 20,72 5,95
20º 21,05 21,13 21,08 21,62 20,81 20,49 20,18 20,02 20,06 20,02 20,3 20,69 20,62 5,89

Media 20,94 21,07 21,12 21,22 21,00 20,79 20,65 20,55 20,57 20,61 20,57 20,75
MALE 6,08 6,15 6,18 6,24 6,12 6,00 5,91 5,85 5,86 5,88 5,86 5,97

MALE Desv. Típica

Media global 20,82 6,01 0,3364130777
Media Astronómica 21,02 6,12
Media Cont. Lum 20,70 5,94
Dif. Media Astro – Cont 0,31

Localidad Distancia (km) Azimut (º)
Sant Antoni 11,51 26,41
Santa Agnès 18,4 26,76
Sant Mateu 20,54 36,49
Sant Miquel 24,92 42,92
Sant Joan 31,48 48,47
Sant Llorenç 25,76 52,52
Sant Josep 5,78 52,74
Santa Gertrudis 20,15 53,45
Sant Rafel 15,82 59,4
Sant Carles 32,2 60,38
Santa Eulària 27,86 67,41
Ibiza 16,65 82,62
Aeroport 11,4 97,52
Xàvea 94,32 263,39
Dénia 98,95 266,91



Mesura en el zenit: 21,26 MPSAS Mitjana global: 20,82 MPSAS Desv. Típica: 0,3364 MPSAS

Mitjana Astronòmica: 21,02 MPSAS Mitjana Cont. Llum: 20,70 MPSAS

Per azimuts, destaca la franja situada entre 0º i 150º, on les mitjanes posseeixen uns valors per sota de la mitjana global. En aquesta franja direccional se situen  
tots els nuclis urbans més importants d'Eivissa, destacant per la seva proximitat: Sant Antoni de Portmany, Sant Rafel, Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, i  
l'Aeroport. Per contra, la millor franja d'azimuts és la situada entre els 180º i 270º d'azimut ja que està lliure de nuclis urbans.
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Per altures s'aprecia que la localització del TCH, en aquestes dates, es veu afectada per la contaminació lumínica. La diferència entre capes és lleugerament 
apreciable, sent el contrast lumínic entre les capes altes i baixes del cel més gran del que es podria esperar en una zona tan poc poblada com aquesta. Per això  
el coeficient de regressió i la Dif. Mitja Astro-Cont són semblants a altres localitzacions que en principi haurien de tenir un pitjor cel nocturn.

Globalment, es tracta d'una zona protegida de la contaminació lumínica (excepte l'horitzó est) que convindria preservar i / o millorar. La contaminació lumínica  
penetra en franges altes del cel més del que seria desitjable. Es perden 0,74 MPSAS al zenit respecte a una zona totalment fosca i lliure de contaminació  
lumínica. La Desviació típica també reflecteix que l'homogeneïtat del cel pel que fa a foscor no és l'òptima per a un lloc situat dins d'una zona LIC.
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Altura (º) Media (MPSAS)
20 20,62
40 20,72 Coef. Correlación
60 20,93 0,9662
80 21,01 Coef. Regresión
90 21,26 0,00847



SES PAÏSES DE CALA D'HORT – TCH (2015/01/17)

Agrupació Astronòmica d'Eivissa

MALE Fecha: 2015/01/17 Temp: 8ºC
Zenit 21,47 6,37 LATITUD:  N 38 53 27.93

LONGITUD:  E 1 14 26.77
Altitud: 130 m

S W N E
Altura  /   Azimut 180º 210º 240º 270º 300º 330º 360º 30º 60º 90º 120º 150º Media MALE

80º 21,4 21,41 21,42 21,36 21,39 21,37 21,42 21,45 21,5 21,54 21,46 21,45 21,43 6,35
60º 21,43 21,38 21,37 21,42 21,37 21,43 21,49 21,5 21,48 21,47 21,44 21,4 21,43 6,35
40º 21,38 21,36 21,44 21,46 21,36 21,4 21,42 21,4 21,34 21,28 21,1 21,25 21,35 6,31
20º 21,22 21,35 21,45 21,41 21,32 21,24 21,24 21,15 21,16 21,06 21,11 21,34 21,25 6,26

Media 21,36 21,38 21,42 21,41 21,36 21,36 21,39 21,38 21,37 21,34 21,28 21,36
MALE 6,31 6,32 6,34 6,34 6,31 6,31 6,33 6,32 6,32 6,30 6,27 6,31

MALE Desv. Típica

Media global 21,37 6,32 0,1112116935

Media Astronómica 21,41 6,34

Media Cont. Lum 21,33 6,30

Dif. Media Astro – Cont 0,08

Localidad Distancia (km) Azimut (º)
Sant Antoni 11,51 26,41
Santa Agnès 18,4 26,76
Sant Mateu 20,54 36,49
Sant Miquel 24,92 42,92
Sant Joan 31,48 48,47
Sant Llorenç 25,76 52,52
Sant Josep 5,78 52,74
Santa Gertrudis 20,15 53,45
Sant Rafel 15,82 59,4
Sant Carles 32,2 60,38
Santa Eulària 27,86 67,41
Ibiza 16,65 82,62

Aeroport 11,4 97,52
Xàvea 94,32 263,39
Dénia 98,95 266,91



Qualitat excel·lent del cel en aquesta època de l'any en la localització del TCH.

Mesura en el zenit: 21,47 MPSAS Mitjana global: 21,37 MPSAS Desv. Típica: 0,1112 MPSAS

Mitjana Astronòmica: 21,41 MPSAS Mitjana Cont. Llum: 21,33 MPSAS

Per azimuts, sorprèn l'homogeneïtat de la foscor en aquesta època de l'any. Se segueix observant que la franja entre 0º i 120º pateix de certa contaminació  
lumínica.  Hi  destaca una petita  franja situada entre 100º  i  150º,  on les  mesures mitjana decauen lleugerament amb més intensitat  i  que posteriorment  
estudiarem amb més detall.
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Per altures s'aprecia que en aquesta època de l'any la bòveda celeste és més fosca en totes les altures. La diferència entre capes és poc apreciable, sent el  
contrast lumínic entre les capes altes i baixes del cel gairebé inapreciable en ser la diferència de 0,22 MPSAS entre el zenit i la mitjana a 20º. Per això el  
coeficient de regressió i la Dif. Mitja Astro-Cont són mínims denotant una molt bona qualitat del cel.

Globalment es pot afirmar que la qualitat del cel és excel·lent. Es perden 0,53 MPSAS al zenit respecte a una zona totalment fosca i lliure de contaminació  
lumínica. La Desviació típica calculada (0,1112 MPSAS) és la menor calculada fins ara a tota l'illa.

Agrupació Astronòmica d'Eivissa

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20,6

20,7

20,8

20,9

21

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

TCH - 2015/01/17

Altura º

M
P

S
A

S

Altura (º) Media (MPSAS)
20 21,25
40 21,35 Coef. Correlación
60 21,43 0,9534
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COMPARATIVA DE LES MESURES PRESES A SES PAÏSOS DE CALA D'HORT

De manera global, podem apreciar que la qualitat del cel al gener és major que al mes de juliol. La mesura en el zenit, ja de per si, és reveladora, passant de  
21,26  MPSAS  a  21,47  MPSAS.  La  mitjana  global  també  augmenta  de  manera  proporcional  i  la  desviació  típica  de  les  mesures  de  gener  disminueix  
espectacularment de manera que el cel de gener al TCH és molt més homogeni pel que fa a la foscor que s'aconsegueix.

El contrast en altures també decau espectacularment i es pot apreciar tant en el Coeficient de regressió (CR Alçada / Mitja MPSAS) com en la diferència entre  
les mitjanes Astronòmiques i de Contaminació Lumínica (Dif. Med Astro-CL). L'homogeneïtat en altures, però, decau de forma menyspreable al gener a causa,  
segurament, al fet que la contaminació lumínica i la humitat al juliol fan que el conjunt de mesures preses tinguin una desviació menor respecte a la recta de  
regressió (Altura-Mitja MPSAS ). Mentre al gener hi ha zones més fosques disperses al llarg de la bòveda celeste respecte a la foscor global del cel.

En definitiva, el cel a Ses Païsses de Cala d'Hort guanya en qualitat i foscor al mes de gener, amb menys contaminació lumínica que en èpoques estiuenques quan  
hi ha més contaminació lumínica produïda per una major activitat econòmica a l'illa de Eivissa. Això es pot observar en les següents gràfiques comparatives de la  
qualitat del cel en altura i azimut
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Zenit 21,26 21,47

20,8192 21,3665

0,3364 0,1112

21,0164 21,4118

20,7048 21,3349

Contraste en altura 0,3116 0,0768

0,9662 0,9534

Contraste en altura 0,0085 0,0029

Localización TCH – Julio TCH – Enero

Calidad global Media global

Homogeneidad global Desv. Típica

Media Astro

Media CL

Dif. Med Astro-CL

Homogeneidad en alturas CC Altura/Media MPSAS

CR Altura/Media MPSAS
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Pel que fa a la gràfica comparativa en azimuts, ens crida l'atenció un parell de detalls que passem a discutir.

a) Es pot observar que en les dues èpoques de l'any, la franja d'azimuts entre 0º i 150º té una mitjanes en MPSAS menors que a la resta d'azimuts. En aquesta  
franja s'ubiquen gairebé totes els focus de contaminació lumínica (Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, Aeroport ...) de l'illa. Dada que posa  
de manifest, de manera flagrant, com afecta la contaminació lumínica a la localització del TCH independentment de les condicions atmosfèriques (humitat,  
principalment).

b) Hi ha dos "valls" en les gràfiques de les dues mesures preses en dates diferents: una situada entre els azimuts 110º i 150º i una altra entre els azimuts 270º i  
330º.

La primera franja es correspon a un angle on hi ha ubicades un seguit de cases aïllades a menys d'1 km del TCH. La curta distància d'aquestes edificacions  
afecta de forma seriosa a la foscor del cel de la zona i per tant a l'activitat i treball realitzat pel Telescopi de Cala d'Hort.

En aquesta zona és on es pretén construir una nova edificació de grans dimensions i que afectaria de manera seriosa i greu a l'activitat científica i  
divulgativa de l'AAE.
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La segona franja té com a protagonistes al nucli urbà de Cala Vedella (a menys de 3 km de distància) i a les edificacions repartides entre aquest nucli i la pròpia  
Cala  d'Hort.  Posant-se  de  manifest  una  vegada  més  que  una  bona  legislació  sobre  la  forma  d'il·luminar  aquest  tipus  d'urbanitzacions  podria  ajudar  al  
manteniment d'un cel fosc.

Conclusions:

- La comparativa de la qualitat del cel a l'hivern i l'estiu posa de manifest que la contaminació lumínica, encara que el focus contaminats estiguin allunyats de  
Cala d'Hort, afecten de manera seriosa i efectiva, disminuint la foscor del cel.

- Si els focus lluminosos contaminants allunyats afecten de manera clara, també es posa de manifest que la ubicació d'edificacions properes a l'observatori  
afecten al llarg de tot l'any de manera més greu.

- La qualitat del cel  en aquest indret es veurà minvada, encara més, per la presencia de noves construccions i o edificacions. Sent aquest indret de l'illa un lloc 
privilegiat com a reserva d'un el fosc que s'hauria de protegir i més encara al estar dins d'una zona LIC. Aquesta reserva de foscor es pot apreciar a les següents  
imatges de satèl·lit.
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Jaume Zamorano (UCM) ens ha  pogut  aconseguir  imatges  de  l'illa  d'Eivissa  preses  pel  sensor  VIIRS  del  satèl·lit  de la  NASA  Suomi National  Polar-Orbiting 
Partnership  per:

- Detectar els focus de contaminació lumínica de l'illa d'Eivissa
- Estudiar l'evolució de la contaminació lumínica al llarg del temps.

L'evolució de les imatges al llarg dels anys posa de manifest l'augment de la contaminació lumínica a les Pitiüses.
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Imágenes del sensor VIIRS (Fuente: http://www.lightpollutionmap.info)



2. Recerca i seguiment d'asteroides, NEOs i TNOs

L'Observatori  de Cala D'Hort  forma part  de la  xarxa mundial  d'observatoris  astronòmics dedicats  a  la  
recerca i seguiment d'asteroides, NEOs (Near Earth Objects: asteroides potencialment perillosos per a la 
Terra) i TNOs (TransNeptunian Objects: Objectes situats més enllà de l'òrbita de Neptú).

L'Observatori de Cala d'Hort té el codi C85 assignat pel Centre de Planetes Menors (en anglès Minor Planet 
Center – MPC), que és un organisme de l'Observatori Astrofísic Smithsonian, que forma part del Centre  
d'astrofísica Harvard-Smithsonian juntament amb l'Observatori Harvard College.

Sota els auspicis de la UAI, el MPC és la institució encarregada de recopilar observacions dels planetes  
menors (asteroides), cometes i TNOs, calcular les seves òrbites i publicar els resultats. Ofereix nombrosos 
serveis en línia orientats a facilitar la tasca a l'observador. Una d'aquestes eines és el Catàleg de les 
Òrbites dels Objectes Registrats, MPCORB.

Aquest organisme és l'encarregat d'assignar codis als diferents observatoris que es dediquen a la recerca,  
estudi  i  seguiment  de  planetes  menors.  Aquests  codis  permeten  identificar,  inequívocament,  al 
descobridor o descobridors de cada cos menor.

Perquè el MPC accepti i tingui en compte les nostres mesures astromètriques l'Observatori de Cala d'Hort 
ha superat un aprova per obtenir el codi que suposa l'etiqueta de qualitat del nostre observatori i de les  
mesures astromètriques que efectuem des del mateix.

Per realitzar aquesta tasca de recerca i seguiment d'asteroides, NEOs i TNOs, l'Observatori de Cala D'Hort  
està situat a un dels millors indrets de l'illa d'Eivissa per l'escassa contaminació lumínica existent, ja que 
per detectar  asteroides, NEOs i TNOs (que són objectes molt poc brillants) és de vital importància tenir 
un cel lliure de contaminació lumínica.
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Recerca d'asteriodes

L'any 2011 l'AAE va iniciar el seu programa d'investigació en el camp de l'astrometria, i el resultat d'aquell  
any foren els sis primers asteroides descoberts per l'Agrupació; el següent any es va saldar amb setze nous 
objectes,  que  juntament  amb els  anteriors  sumaren vint-i-dos;  l'any 2013 l'AAE va descobrir  31 nous 
objectes. Des de l'any 2011 fins avui, l'AAE ha descobert més de 150 nous asteroides i entre ells, dos 
NEOs. A llarg de l'any 2016, hem descobert (de moment) 27 nous asteroides.

NEOs (Objectes Propers a la Terra)

2013 XV8

El descobriment del primer NEO de l'AAE (de  Near Earth Object,  o Objecte Proper a la  Terra)  es va 
realitzar el 5 de desembre de 2013. Es tracta d'un asteroide que té una òrbita tan propera a la del nostre  
planeta,  que  es  realitza  un  cens  especial  d'aquests  objectes  per  tal  de  vigilar  la  seva  trajectòria  i  
evolució, amb l'objectiu de preveure situacions de risc per a la Terra. 

Part de les dades que consten a la web del Minor Planet Center, que atribuí el descobriment del NEO 2013 
XV8 a l'observatori de cala d'Hort.

És pot observar com les observacions de l'Observatori  de Cala d'Hort estan per damunt d'observatoris  
professionals com poden ser: Astronomical Research Observatory de Westfield o LPL/Spacewatch II.

Aquest  objecte té un diàmetre aproximat de 260 m, el que posa de manifest  la  potència del nostre 
telescopi a un lloc amb molt poca contaminació lumínica.

Agrupació Astronòmica d'Eivissa



2015 JE11

El descobriment del primer NEO de l'AAE (de  Near Earth Object,  o Objecte Proper a la  Terra)  es va 
realitzar, casualment,  el 5 de desembre de 2015 (el mateix dia que el primer NEO descobert per l'AAE  
però dos anys després). Aquest fet posa de manifest que el cel de hivern, quan no hi ha activitat turística 
a l'illa que contamina lumínicament, és propici i beneficia la recerca d'aquest tipus d'asteroides.
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Aquest NEO, encara és més petit que l'anterior (250 m de diàmetre) i té una magnitud encara més baixa 
que l'anterior NEO i per tant és més difícil de detectar.

Aquesta feina de detecció de NEOs es dificulta i es posa en perill si l'Observatori de Cala d'Hort es veu 
afectat en un futur per focus de contaminació lumínica propers, ja sigui d'una edificació aïllada, trànsit de 
vehicles o activitats turístiques incontrolades als voltants de l'observatori.
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Objectes TransNeptunians (TNOs)

Respecte als TNOs, encara són més difícils de detectar per la seva llunyania (més enllà de Neptú), que fa  
que la seva magnitud visual sigui encara més dèbil. Tot i que són objectes amb molt poca brillantor, el  
Telescopi de Cala d'Hort pot detectar aquest tipus d'objectes, una vegada més, per la qualitat del cel del 
que podem gaudir.

Per aquest motiu, l'AAE col·labora de manera activa amb l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA) en el  
seguiment d'asteroides i TNOs amb diverses finalitats, com per exemple:

- Ocultació estel·lar d'una lluna de l'asteroide Eugenia.

- Ocultació estel·lar del planeta menor Quaoar. Les observacions fetes des d'Eivissa demostraren que 
finalment l'ocultació no va ser detectable des de la nostra ubicació, cosa que aporta informació que 
serveix per delimitar les característiques físiques de l'objecte eclipsant. 
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-  Delimitació de la trajectòria del transneptunià (TNO) 2002 TC302

Les observacions realitzades amb el TCH van permetre descartar el pas de la zona d'ombra per Canàries 
(des d'on s'esperava observar) i determinar que en comptes d'això passaria pel sud d'Àfrica. 

- Delimitació de la trajectòria del centaure Bienor. 

Les observacions realitzades amb el TCH van permetre predir que l'ombra de l'ocultació es desplaçaria cap 
al nord d'Europa. 

- Ocultació estel·lar de la lluna Nix de Plutó. 
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- Ocultació estel·lar del transneptunià Huya. 

- Ocultació estel·lar del transneptunià Quaoar.

-  Ocultació estel·lar del transneptunià 2008 OG19

Aquests  fenòmens  són  interessants  perquè  mitjançant  el  cronometratge  de  les  ocultacions,  així  com 
l'estudi  de  l'evolució  de  la  llum que arriba  durant  l'esdeveniment,  es  pot  determinar  l'estructura  de  
l'objecte que s'interposa entre l'estrella i la Terra, i fins i tot l'eventual existència d'una tènue atmosfera o 
el descobriment d'un sistema d'anells al voltant d'un asteroide.

Si la qualitat del cel es veu afecta de manera seriosa per una contaminació lumínica creixent, aquest tipus 
de col·laboració científica no seria possible de cap manera.
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3. Divulgació popular a l’observatori de Cala d’Hort
 

Hem comentat abans els projectes d’investigació científica que es porten a terme a l’observatori de cala  
d’Hort, sense dubte una tasca científica de primer ordre que es realitza a la nostra illa; però no és menys 
important la tasca divulgativa que l’AAE desenvolupa en aquestes instal·lacions, tot traient profit de les 
condicions de foscor que, fins ara, han existit a l’emplaçament de l’observatori.

Al llarg de tot l’any, els membres de l’AAE organitzen activitats d’observació astronòmica a l’observatori. 
Ha estat gràcies a aquestes trobades que moltes persones d’Eivissa han entrat en contacte, per primera 
vegada, amb el coneixement del cel nocturn; d’altres han aprofundit en les seves nocions prèvies, i molts  
han acabat incorporant-se activament a la nostra organització cultural, que té com a objectius l’estudi 
dels objectes celestes i la divulgació de la ciència en la societat de la nostra illa.

Les visites es fan limitades a un cert nombre de persones per evitar saturar la zona. Els grups són diversos: 
així, ens visiten membres de diferents associacions de veïns, grups convocats pel Consell i fins i tot per la 
mateixa  Conselleria  de  Medi  Ambient  (en  l’activitat  anomenada  “Taller  d’astronomia  de  les  reserves 
naturals”). També ens visiten grups provinents d’escoles o instituts de l’illa.

Les visites consten de les següents fases:

1.    Arribada dels visitants. Moment durant el qual els operaris dels telescopis (alguns privats, altres 
propietat de l’AAE) munten els seus equips i els preparen per a l’observació nocturna. S’aprofiten  
aquests instants per explicar el funcionament d’un telescopi robotitzat, la seva orientació cap al 
nord, la seva relació amb la inclinació de l’eix de rotació terrestre, el moviment aparent del cel,  
etc.
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2.    Una  vegada  muntats  els  telescopis,  i  havent  arribat  ja  tots  els  components  de  la  visita,  ens 
desplacem als bancs annexes a l’observatori per sopar mentre els equips astronòmics s’aclimaten a 
la temperatura i humitat ambientals.

3.    A continuació, i amb el cel ja fosc, es porta a terme una explicació del cel nocturn; es fan notar les  
constel·lacions  més  evidents  i  importants,  s’ensenya  orientació  nocturna  (a  partir  de  l’estrella  
polar), es torna a incidir en el moviment aparent del cel, el recorregut dels planetes i l’eclíptica,  
s’assenyala el traç de la Via Làctia (la nostra pròpia galàxia), etc. La qualitat del cel nocturn a cala  
d’Hort és tal que fins i tot podem arribar a distingir a simple vista la gran Galàxia d’Andròmeda i  
altres objectes d’espai profund, com el doble cúmul de Perseu, el cúmul d’Heracles, la nebulosa 
d’Orió, etc. S’aprofita també aquest moment per explicar els noms tradicionals que a Eivissa rebien 
determinats astres i asterismes; en efecte, l’AAE ha publicat un llibre que detalla aquests noms i les  
seves llegendes associades, i és en el marc incomparable de cala d’Hort on compartim aquests molts 
i recuperam el seu ús.

4.    Acte seguit, els visitants fan cua als diferents telescopis, amb els quals poden mirar (sovint per 
primera vegada) els objectes visibles aquella nit: planetes com Mart, Júpiter o Saturn, els relleus de 
la Lluna, estrelles dobles, nebuloses, cúmuls oberts i globulars, galàxies, asterismes...
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5.    Per torns conduïm els visitants a veure l’observatori de cala d’Hort per dins. Allà se’ls explica la 
configuració del TCH (Telescopi de Cala d’Hort), el seu funcionament, la dedicació que exigeix (tant  
de manteniment com d’operació) per part dels membres de l’AAE, el tipus de feina que feim amb ell 
(astrometria,  observació  d’eclipsis  de  transneptunians,  astrofotografia...)  i  la  seva  titularitat 
(Consell d’Eivissa). També es destaca que tota aquesta feina la feim membres voluntaris de l’AAE i 
que no percebem, en cap cas, cap tipus de remuneració per la nostra dedicació.

6.    En finalitzar la nit, els visitants s’acomiaden. Sovint realitzam una fotografia de grup que esdevé un 
destacat record d’aquella nit; les fotografies de la sessió es publiquen a la nostra web i a les nostres 
xarxes socials, en les quals tenim un impacte notable (més de tres mil seguidors).

És important destacar que, al llarg de tota la visita, sensibilitzam les persones que comparteixen la nit  
amb naltros sobre la importància de mantenir un cel fosc. Així, només s’empren llums de baixa intensitat i  
tonalitat vermellosa (la menys agressiva per a l’adaptació nocturna dels ulls), i només durant els instants 
en què són absolutament necessaris. La foscor nocturna és, i així s’explica als visitants, un bé intangible  
d’aquell indret de la nostra illa; un bé que ens permet retrobar-nos amb l’observació del cel nocturn, una 
pràctica cada vegada menys estesa a la nostra societat.
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Els destinataris d’aquestes sessions públiques d’observació son:

 

n  Escoles de Primària (a partir de 6 anys d’edat)

n  Instituts de Secundària

n  Associacions de Veins

n  Grups de particulars convocats per institucions públiques

n  Col.lectius privats

 

 

 

 

Eivissa, 10 d’octubre de 2016
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