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1. ACTIVITATS PORTADES A TERME PER L'AAE MITJANÇANT L'EQUIPAMENT DE 
L'OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE SES PAÏSSES DE CALA D'HORT 

A) MANTENIMENT DE L'OBSERVATORI 

L’AAE ha portat a terme les següents actuacions de millora i/o manteniment a l’observatori de Ses 
Païsses de cala d’Hort: 

1. Resolució de problemes de connexió i negociació de nou contracte d'Internet: des del primer 
dia, la connexió d'Internet contractada amb Serviman ha donat molts problemes. La connexió 
es perdia contínuament, especialment durant els caps de setmana per falta de manteniment de 
l'empresa. Això ha resultat especialment greu quan ha afectat a nits en què es podria haver 
observat o, encara pitjor, en què s'estava observant mitjançant la connexió remota. La pèrdua 
de la connexió ha suposat, en aquests casos, un desplaçament urgent a altes hores de la nit per 
fer-se amb el control presencial de l'observatori i evitar desperfectes. 
Fruit d'aquesta mala experiència, l'AAE ha investigat alternatives i finalment ha ofert al Consell 
la possibilitat de contractar una connexió per satèl·lit que, en principi, hauria d'oferir majors 
garanties de disponibilitat i a un cost menor al que veníem pagant. S'ha de recordar que fa uns 
anys el Consell va decidir deixar de pagar la meitat de la connexió, que ha hagut d'assumir 
l'AAE. Aquestes gestions, per tant, suposaran a partir de l'any 2014 un estalvi per a ambdues 
parts. 

o Cost: estalvi pendent de concretar. 
o Gestions a compte de personal especialitzat de l’AAE. 

2. Pagament del 50% de la quota d’Internet. 
o Cost anual suportat per l’AAE: 960 €. 

3. Reparació d'un dels ordinadors: a finals de desembre de 2013 un dels discs durs de l'ordinador 
PC1, propietat del Consell, va patir una fallada greu. Això va motivar una pèrdua de dades de 
configuració i arxius imprescindibles per al funcionament de l'observatori. Socis de l'AAE van 
estar treballant-hi durant dos dies per recuperar el màxim de dades possibles i restablir el 
funcionament de l'observatori. Si bé això ha estat possible, han persistit una sèrie d'errors de 
funcionament que només es poden resoldre actualitzant el software ACP d'aquest ordinador. 
En aquests moments, l'AAE es troba en converses amb els comercials pertinents per tal de 
contractar aquest software. 

o Cost: pendent de concretar. 
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE. 

4. Neteja de les instal·lacions. Regularment s’escometen els treballs de neteja necessaris per al 
manteniment de la sala de control del telescopi i de l’instrumental. 

o Cost: sense cost. 
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE. 

Els costos globals suportades per l’AAE durant l’any 2012 en tots aquests conceptes, destinats 
íntegrament al manteniment i explotació de l’observatori de Ses Païsses de cala d’Hort (propietat del 
Consell d'Eivissa), ascendeixen a 960 € (sense quantificar el cost de la mà d’obra, la qual ha estat sempre 
aportada per l’AAE). 
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B) PROJECTES CIENTÍFICS DESENVOLUPATS 

L'AAE ha continuat amb els projectes científics que iniciàrem ja l'any 2011. 

1. Col·laboració amb l’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) depenent del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIS), en el marc del qual s’han vingut realitzant observacions 
conjuntes de cossos transneptunians. 

2. Cerca de cossos menors no catalogats (asteroides, cometes, transneptunians) i especialment 
NEO’s (objectes propers a la Terra que representen un potencial perill d’impacte per al nostre 
planeta) en col·laboració amb el Minor Planet Center (depenent de la Unió Astronòmica 
Internacional). 

3. Cerca de ressons estel·lars mitjançant el seguiment astrofotogràfic, en llargs períodes de 
temps, de complexos estel·lars joves immersos en estructures nebulars de formació estel·lar. 

4. Astrofotografia d’objectes nebulars difusos. 
5. Actualització i ampliació del complex protocol operatiu del TCH. 

C) RESULTATS CIENTÍFICS 

1. SEGUIMENT DE COSSOS TRANSNEPTUNIANS EN COL·LABORACIÓ AMB L'IAA 

L’Instituto de Astrofísica de Andalucía ens va sol·licitar l’observació i seguiment dels següents 
esdeveniments: 

1. La nit del 8 de gener una possible ocultació estel·lar del transneptunià Varuna. 
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2. La nit del 10 de març una possible ocultació estel·lar del transneptunià 2003AZ84. 
3. La nit de l'11 de maig una possible ocultació estel·lar de la lluna Nix de Plutó. 

 

4. La nit del 20 de maig una possible ocultació estel·lar del transneptunià Huya. 
5. La nit de l'1 de juliol una possible ocultació estel·lar del transneptunià Quaoar. 

En tots els casos en què la meteorologia ho va permetre, l'AAE va ajudar a determinar que finalment no 
s'havia produït l'ocultació. 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. No fa molt, aquesta tècnica 
va permetre el descobriment d'un sistema d'anells al voltant d'un asteroide. 

2. ASTROMETRIA I CERCA DE COSSOS MENORS NO CATALOGATS 

Com s'ha explicat en el primer apartat d'aquesta memòria, els problemes que ha hagut de superar l'AAE 
per aconseguir una dinàmica de treball constant amb l'observatori de cala d'Hort (caigudes de connexió, 
problemes amb el hardware dels equips) han suposat un handicap que ha estat superat gràcies a la 
seriositat i el compromís dels membres de l'AAE. No només s'han pogut superar aquests entrebancs, 
sinó que els resultats de 2013 en el camp de l'astrometria han resultat espectaculars. 

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.  



 

 6 

Sumats aquests 31 objectes als 22 descoberts durant els anys 2011 i 2012, a data d’avui l’AAE ha 
descobert ja un total de 53 cossos menors des de que el grup d’astrometria de l’AAE va iniciar la seva 
activitat a finals de 2011. 

 

Aquest resultat tan positiu no ha estat casual: en primer lloc, durant l'any 2013 els membres del grup 
d'astrometria de l'AAE van formar altres membres de l'Agrupació en aquesta tasca, de tal manera que es 
va incrementar el nombre de persones investigadores. Segon i igualment important, l'AAE va decidir 
realitzar una campanya especial a finals de 2013, canviant la seva dinàmica habitual de treball i passant 
a realitzar batudes sistemàtiques de regions concretes del cel. El primer i més evident resultat va ser 
l'increment del número d'objectes descobert; el segon, i potser més important, és el descobriment del 
primer NEO de l'AAE (de Near Earth Object, o Objecte Proper a la Terra). 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. 
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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 

 

Posicions relatives del Sol (punt vermell), la Terra i el NEO 2013 XV8 en el dia del seu descobriment per part de l'AAE 
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3. ASTROFOTOGRAFIA D'OBJECTES NEBULARS DIFUSOS 

Al llarg de l'any l'AAE ha continuat amb la seva feina d'astrofotografia en diverses vessants. D'una 
banda, cada nit durant la qual s'operava el Telescopi de Cala d'Hort, apart del temps que es dedicava per 
als rastrejos d'astrometria es reservava un temps d'observació per capturar imatges d'espai profund, 
que són les susceptibles d'ésser després tractades digitalment. D'altra banda, tal i com comentarem més 
endavant, s'ha portat a terme un important esforç formatiu per tal d'ampliar el nombre de membres 
capaços de seguir el complex processament digital d'aquestes imatges. 

2. ACTIVITATS PORTADES A TERME PER L'AAE AL MARGE DE L'EQUIPAMENT DE 
L'OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE SES PAÏSSES DE CALA D'HORT 

A) CURSOS IMPARTITS DURANT EL 2013 

1. CURS DE PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGES ASTRONÒMIQUES 
(ASTROFOTOGRAFIA) 

Continguts del curs: 

• Entorn del software de processament fotogràfic astronòmic. 
• Calibratge, correcció i apilat d'imatges. 
• Estirament d'imatges. 
• Tractament de les corbes de llum i color. 
• Etc. 

Recursos: 

• Vídeos enregistrats i disponibles a l'aula virtual de l'AAE. 
• Imatges captades pel TCH i disponibles al servidor FTP de l'AAE. 

2. CURS D'ÚS DE SOFTWARE PER A LA DETECCIÓ D'OBJECTES MENORS 
(ASTROMETRIA) 

Continguts del curs: 

• Entorn del software d'astrometria. 
• Calibratge d'imatges. 
• Procediments amb el software Astrometrica. 
• Protocols i informes. 
• Etc. 

Recursos: 

• Presentacions i vídeos disponibles a l'aula virtual de l'AAE. 
• Imatges captades pel TCH i disponibles al servidor FTP de l'AAE. 
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B) ACTIVITATS OBERTES DE DIVULGACIÓ DE L'ASTRONOMIA 

L’AAE ha continuat amb la seva important tasca divulgadora entre la població en general. Per complir 
amb aquest objectiu, l'AAE ha organitzat els següents esdeveniments: 

1. TALLER D'ASTRONOMIA DE LES RESERVES NATURALS 

Lloc: Observatori de cala d'Hort. 

Data: 9/2/2013. 

Activitats: es va comptar amb diversos telescopis cedits i operats per socis de l’AAE, permetent 
l’observació de Júpiter i diversos objectes d'espai profund, entre d'ells la galàxia d'Andròmeda i la 
nebulosa d'Orió. 

Assistència: 50 persones. 
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2. OBSERVACIÓ DE LA MÀXIMA PROXIMITAT DEL NEO 2012 DA14 

Lloc: Observatori de cala d'Hort. 

Data: 15/2/2013. 

Activitats: es va comptar amb 3 telescopis cedits i operats per socis de l’AAE, permetent l’observació per 
part de nombrosos visitants d'aquest asteroide en el moment de la seva màxima proximitat a la Terra. 

Assistència: 50 - 100 persones. 

3. OBSERVACIÓ PÚBLICA A SANTA EULÀRIA DES RIU 

Lloc: Poliesportiu de Santa Eulària. 

Data: 18/5/2013. 

Activitats: es va comptar amb 3 telescopis cedits i operats per socis de l’AAE, permetent l’observació per 
part dels visitants de la Lluna, Saturn i altres objectes. 

Assistència: 250 persones. 
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4. OBSERVACIONS REALITZADES DES DE SES PAÏSSES DE CALA D'HORT AMB 
INSTRUMENTAL DELS SOCIS DE L'AAE 

Contínuament rebem peticions a través de la nostra web i de les xarxes socials de persones que 
s'interessen per visitar l’observatori astronòmic de cala d'Hort i tenir contacte amb les activitats que 
desenvolupa l’AAE. 

Atès que l’instrumental de l’observatori està totalment informatitzat i no es pot utilitzar per a 
observació visual (només per a la captació digital d'imatges), en totes aquestes ocasions l’AAE facilita 
diversos telescopis operats pels seus propietaris (tots ells socis de l’AAE) per a que els visitants puguin 
realitzar observacions visuals. 

Així, al llarg de l’any ens han visitat diversos centenars de persones que han pogut gaudir de l'observació 
del cel a través dels equips dels socis de l'AAE. 

 

Una de les nombroses ocasions en què assistents convocats a través de les xarxes socials gaudeixen d'una nit d'estels a cala 
d'Hort. La fotografia es correspon a la trobada del 29/12/2013. 

C) ASSISTÈNCIA EN LA REHABILITACIÓ DE L'OBSERVATORI DE PUIG DES 
MOLINS (OPM) 

L'AAE ha estat contactada en diverses ocasions tant per l'ajuntament d'Eivissa com per la constructora 
encarregada de les obres de rehabilitació de l'Observatori de Puig des Molins. En tots aquests casos, 
personal especialitzat s'ha desplaçat i ha aportat la seva experiència en aspectes tan importants i de 
necessària precisió com és, per exemple, l'orientació exacta de la placa que ha de suportar els dos 
telescopis que aniran muntats en aquesta instal·lació. 
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D) AUGMENT DE LA PRESÈNCIA DE L'AAE A INTERNET 

1. CONSOLIDACIÓ DE LA WEB DE L'AAE 

Al llarg de l’any 2013 la web de l’AAE ha passat per una actualització, remodelació estètica i ampliació de 
continguts  que l'han dut a presentar de manera més atractiva les activitats en què està implicada 
l'Agrupació. També han augmentat de manera important les visites, i en el moment de redactar aquesta 
memòria la pàgina web de l’AAE havia rebut ja més de 45.000 entrades. 

D'altra banda, com es pot veure a la captura de pantalla de la nostra pàgina d'inici, un bàner informa de 
que la titularitat de l'observatori és del Consell d'Eivissa, tot i que no podem deixar de recordar que 
l'AAE ha de córrer amb una part important de les despeses derivades del seu manteniment i 
funcionament. 
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2. CREIXEMENT DE L'AULA VIRTUAL DE L'AAE 

L'AAE no ha deixat d'aportar més i més continguts a l'aula virtual que va inaugurar l'any 2013. Gràcies 
als seus recursos audiovisuals, els alumnes d'aquesta plataforma (que ja són 68, provinents de tota l'illa) 
poden formar-se de manera autònoma en pràctiques tan específiques i complexes com és la cerca 
d'asteroides, el processament digital d'imatges d'espai profund, etc. Això ha permès que el nombre de 
companys que es dediquen a aquestes tasques hagi crescut de manera important en els darrers mesos. 

L’oferta formativa de l'aula virtual inclou: 

• Curs bàsic d'astronomia. 
• Software astronòmic. 
• Presentacions, xerrades, etc. 
• Astrometria. 
• Processament d'imatges astronòmiques amb PixInsight/Photoshop. 

 

Detall del curs sobre astrofotografia disponible a l'aula virtual de l'AAE 



 

 14 

3. MANTENIMENT DELS PERFILS DE FACEBOOK I TWITTER DE L'AAE I CREACIÓ 
DEL PERFIL DE GOOGLE + 

L’AAE ha continuat rebent subscripcions als seus perfils de Facebook (ja s'acosta als 1000 seguidors) i 
Twitter, a través de les quals xarxes informa de les seves activitats i de notícies d’actualitat sobre l'àmbit 
de treball de l'Agrupació. 
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A més a més, l'AAE ha estrenat un nou perfil de Google + que manté una línia una mica diferenciada, 
més centrada en l'astronàutica, i que cada dia guanya nous seguidors. 

 

E) IMPACTE ALS MITJANS 

Durant l’any 2013 l’AAE ha tingut una presència notable als mitjans de comunicació, derivada en part de 
la nostra activitat divulgadora i en part de la investigadora: així, les peticions dels mitjans es varen 
incrementar especialment en els moments del seguiment de l'asteroide 2012 DA14 o arran del 
descobriment del NEO 2013 XV8. Així mateix, cada vegada que a nivell mundial es donen certs 
esdeveniments astronòmics (com fou l'explosió d'un meteor sobre Chelyabinsk), l'AAE és la font de 
referència per a tots els mitjans locals impresos i audiovisuals, que ens contacten amb peticions 
d'assessorament, entrevistes, etc. 

A la secció “La AAE en los medios” de la nostra web (www.agrupacionastronomicaibiza.com) apareixen 
enllaços a les notícies que s’han fet ressò de les activitats de l’AAE. 

http://www.agrupacionastronomicaibiza.com/
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