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1. MANTENIMENT DE L'OBSERVATORI DE SES PAÏSSES DE CALA D'HORT 

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

1. Instal·lació d'equips del nou proveïdor d'Internet i pagament íntegre de la seva quota: des del 
canvi del proveïdor d'Internet a l'observatori, l'AAE ha estat consolidant el funcionament dels 
seus sistemes, especialment la gestió remota del telescopi. Es confirma que la nova connexió, a 
més de més econòmica que l'anterior, és molt més estable i s'han deixat de donar les fallades 
de disponibilitat que durant els anys passats feien tan complicat, i de vegades arriscat, l'ús de 
l'observatori. 

o Cost total de la connexió i les instal·lacions (antiga i nova): 1.213,14 €. 
o Gestions i assistència durant la instal·lació a compte de personal especialitzat de l’AAE 

(aproximadament 5 hores). 
2. Neteja de l'equipament de cala d'Hort: el mes de juny, diversos membres de l'AAE van procedir 

al desmuntatge i neteja de components del telescopi de cala d'Hort. És una tasca sensible que 
s'ha de fer periòdicament per retirar la pols i brutor que s'acumulen a l'estructura i a l'òptica de 
l'instrumental, reduint el seu rendiment i dificultant-ne l'ús. Es va desmuntar el tub de la seva 
muntura, la càmera que està acoblada al seu focus i el mirall primari (de mig metre de 
diàmetre). Posteriorment es van fer nets tots aquests components, es va tornar a muntar 
l'equip, es va calibrar el sistema òptic i es va reconfigurar el programari emprat per al control 
de l'observatori, actualitzant també el seu model d'apuntat. 

o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE (35 hores de feina). 
o Més informació a la nostra web (l'enllaç es pot clicar o escanejar amb un smartphone): 

 

3. Neteja de l'observatori. Paral·lelament a la neteja de l'instrumental, es va fer una neteja del 
mateix observatori, que al llarg dels mesos acumula pols i restes d'arena. Aquesta arena prové 
de les parets i el terra de la construcció i suposa un risc per a l'equipament, en constituir un 
material abrasiu que pot fer malbé les òptiques del telescopi, apart d'infiltrar-se als dispositius 
electrònics que s'hi troben al costat. Seria recomanable aplicar alguna capa a les parets i el 
terra que evités aquest problema. 

o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE (aproximadament 2 hores de 
feina). 

4. Millora dels equipaments de l'observatori. S'hi va acoblar un nou parallum a la part frontal del 
tub, amb l'objectiu de reduir els gradients que provoquen les fonts de llum no desitjades. Per 
equilibrar mecànicament aquesta nova disposició, fou necessari afegir un mòdul addicional 
amb més peses a la barra de la muntura. També es va haver d'adquirir un nou cablejat que 
substitueix la connexió per USB que comunica el PC de control amb el telescopi. Aquest USB, 
per motiu de la seva longitud, donava constants problemes i feia entrar l'ordinador en 
comportaments inestables. El nou cable ha demostrat solucionar aquests problemes. 
Finalment, es van actualitzar algunes aplicacions informàtiques específiques de control de 
l'observatori per aconseguir un funcionament encara més robust i fiable. 

o Cost: 797,51 €. 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/37-limpieza-total-del-telescopio-de-cala-d-hort
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o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE (aproximadament 30 hores). 
5. Endoll exterior. Després de demanar permís a la consellera de Patrimoni, es va instal·lar un 

endoll protegit i amagat a la part exterior de l'observatori. Aquest endoll permet els membres 
de l'AAE connectar les seves muntures robotitzades sense haver d'accedir a l'interior de 
l'observatori (només els membres autoritzats de l'AAE disposen de les seves claus). 

o Cost aproximat: 20 €. 
o Mà d’obra a compte de personal especialitzat de l’AAE (aproximadament 2 hores). 

Els costos globals suportades per l’AAE durant l’any 2014 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 2.033,65 € (sense quantificar el cost de la mà d’obra, estimada en 74 
hores de feina, la qual ha estat sempre aportada per l’AAE). 

2. PROJECTES CIENTÍFICS DESENVOLUPATS 

L'AAE ha ampliat el nombre de projectes científics en què participa. Actualment la seva tasca 
investigadora s'estén a les següents àrees. 

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. Medició de la qualitat del cel a Vila i cala d'Hort mitjançant l'ús d'ún fotòmetre calibrat que ens 

va ser remés per la Universidad Complutense de Madrid, en el marc del projecte NIXNOX. 
6. Detecció de micrometeorits en col·laboració amb el programa Star Dust. 
7. Detecció de bòlids amb la càmera AllSky instal·lada a l'observatori de cala d'Hort. Quan es 

detecta un bòlid o meteor especialment intens, es fa arribar un informe a la Red de 
Investigación sobre bólidos y meteoritos. 

8. Col·laboració amb GAME (Grup Amateur de Meteorologia Espacial). 

3. 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 13 de juny, una possible ocultació estel·lar d'una lluna de l'asteroide Eugenia. En la 
imatge es pot comprovar la franja prevista de detectabilitat del fenomen, en principi 
observable des d'Eivissa. Desgraciadament, la meteorologia no va permetre, en aquesta ocasió, 
una observació fiable de l'ocultació. 
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2. La nit del 5 de juliol una possible 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. 

 

3. La nit del 8 d'octubre, la 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. Lamentablement, l'IAA no disposa d'observatoris en aquesta zona i no es van poder 
continuar els mesuraments. 

4. Les nits del 17 al 19 d'octubre i del 25 d'octubre a l'1 de novembre, la 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. 
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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. 

2. ASTROMETRIA I CERCA DE COSSOS MENORS NO CATALOGATS 

Com ha vingut fent des de l'inici de la posada en funcionament del TCH, l'AAE ha seguit amb el seu 
programa de cerca d'asteroides, col·laborant d'aquesta manera al cens que el Minor Planet Center 
elabora a nivell internacional. 

Al llarg de l'any 2014, l'AAE ha descobert desenes de nous asteroides, i a dia d'avui ja són 140 els 
inicialment assignats a l'observatori de cala d'Hort, si bé el crèdit definitiu sobre el seu descobriment no 
s'estableix fins que han passat uns anys. En efecte, hem hagut de veure com diversos asteroides 
inicialment atribuïts a l'AAE han resultat finalment lligats a observacions antigues d'altres institucions, 
amb la qual cosa la titularitat del seu descobriment passarà probablement a mans d'aquests altres 
observatoris. És una situació normal en la pràctica de l'astrometria, i succeeix quan amb el temps 
s'acumulen prou observacions d'un cos com per afinar els seus paràmetres orbitals i veure que es 
corresponen amb els d'objectes informats prèviament per altres institucions. 

 

Òrbita d'un dels asteroides detectats enguany per l'AAE. Es tracta del 2014 PK51, observat el 4 d'agost. 
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S'ha de destacar que l'any 2014 va patir una important interrupció en el funcionament del TCH, 
motivada per problemes amb l'ordinador principal (que funcionava de manera inestable) i la mala 
connexió a Internet. Això va suposar una aturada de diversos mesos; no obstant això, el nombre 
d'asteroides descoberts per l'AAE el 2014 ha estat notable. 

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, s'ha continuat amb 
l'important esforç formatiu en aquest camp, altament especialitzat, per tal d'ampliar el nombre de 
membres capaços de realitzar el complex processament digital d'aquestes imatges. 

Com a resultat principal, el mes d'octubre es va publicar una nova imatge d'espai profund aconseguida a 
partir de més d'un centenar d'imatges del TCH. Es tracta del camp IC427, una impressionant regió de 
formació estel·lar rica en gas i pols: 

 

 

4. MESURAMENTS DE LA QUALITAT DEL CEL 

Molta gent no és conscient de la pèrdua paisatgística i patrimonial que suposa la contaminació lumínica. 
No només això, aquest problema de les societats actuals deriva en perjudicis mediambientals com són 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/40-tercera-fotografia-de-cel-profund-del-telescopi-de-cala-d-hort-ic427-i-ngc1999


 

 9 

l'alteració dels bioritmes d'espècies nocturnes, entre d'altres. Finalment, la contaminació lumínica és 
provocada, en gran part, per un ús ineficient de les fonts d'enllumenament (públiques i privades), que 
fan servir dispositius de baix rendiment energètic, que dirigeixen la seva llum per damunt del pla 
horitzontal i que acostumen dimensionar-se molt per damunt de les necessitats reals de la població. Per 
tant, apart de tot l'esmentat, la contaminació lumínica suposa un problema de sostenibilitat, en tant en 
quant que una reducció d'aquest problema comportaria un important estalvi econòmic i energètic tant 
per al sector públic com per al privat. 

 

És per tot això que moltes organitzacions d'arreu del món estan fent un esforç en donar a conèixer 
aquest problema. Entre d'altres, el projecte NIXNOX, coordinat per la Universidad Complutense de 
Madrid, es dedica a mesurar la foscor del cel nocturn d'ubicacions de tot l'Estat i a confeccionar els seus 
mapes de contaminació lumínica. L'AAE s'hi va oferir a col·laborar amb aquest projecte i li fou remés un 
fotòmetre, el qual va emprar per realitzar diversos mesuraments de la qualitat del cel a cala d'Hort i Vila. 
Aquest primer any s'han triat aquestes ubicacions per ser les que allotgen els observatoris de cala d'Hort 
i de Puig des Molins, però en el futur tenim previst ampliar aquestes anàlisis a altres indrets de la 
geografia eivissenca. 

Els resultats dels mesuraments mostren la gran qualitat del cel existent a cala d'Hort malgrat els 
problemes que comencen a ser detectats en la forma de lluminàries particulars en funcionament 
continu durant l'horari nocturn, etc. En el cas de Vila, els mesuraments mostren la degradació de la 
qualitat del cel a la zona urbana. 
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5. DETECCIÓ DE MICROMETEORITS 

L'AAE ha iniciat una col·laboració amb el projecte Star Dust, consistent en la cerca de micrometeorits 
entre les restes de terra i pols que es poden recollir d'indrets poc contaminats de la nostra geografia. 
Així, se n'han enviat ja diverses mostres recollides a zones com Sant Carles i Sant Rafel, i els 
coordinadors del projecte (ubicats a Canàries) les han analitzat i ja han aïllat 75 micrometeorits de tipus 
metàl·lic. 

 

http://stardustproject.blogspot.com.es/
http://www.aaeivissa.com/index.php/articulos/contaminacion-luminica-el-proyecto-nixnox
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6. DETECCIÓ DE BÒLIDS 

L'observatori de ses Païsses de cala d'Hort consta d'una càmera AllSky que observa constantment el cel. 
Cada nit es revisen les fotografies que ha captat, i quan s'hi detecta algun bòlid d'especial interès, se 
n'informa la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos. Al llarg de l'any s'han detectat diversos 
esdeveniments espectaculars sobre el cel d'Eivissa. 

 

7. COL·LABORACIÓ AMB EL GRUP AMATEUR DE METEOROLOGIA ESPACIAL 
(GAME) 

L'Observatori de Puig des Molins (OPM), la rehabilitació del qual acaba de ser finalitzada, consta d'un 
telescopi solar que permetrà observar les fulguracions del Sol, la seva granularitat i altres 
esdeveniments de la nostra estrella. Existeix tot un camp de l'astronomia que es dedica a l'estudi 
d'aquests i altres fenòmens solars, que no només revesteixen importància pel coneixement que aporten 
sobre la naturalesa del Sol i d'altres estrelles, sinó que ajuden a preveure situacions de risc per a les 
comunicacions o els astronautes quan, per exemple, es dóna una ejecció de massa coronal més potent 
del que és habitual. 

Així, l'AAE ha establert contacte amb el Grup Amateur de Meteorologia Espacial (GAME). S'ha arribat a 
un principi de col·laboració segons el qual GAME aportarà formació i experiència als membres de l'AAE, i 
per la seva part l'AAE oferirà imatges del Sol captades per l'Observatori de Puig des Molins (OPM). 
Ambdues organitzacions, i la ciència en general, se'n beneficiaran d'aquesta col·laboració. 
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4. CURSOS IMPARTITS O CREATS DURANT EL 2014 

1. CURS DE MOVIMENT DIÜRN I ANUAL DEL SOL 

Continguts del curs (a distància): 

• Introducció. 
• Moviments de la Terra. 
• L'esfera celeste. 
• Sistemes de coordinades astronòmiques. 
• El moviment diürn i anual del Sol. 
• Escales de temps en astronomia. 
• Refracció atmosfèrica. 
• Aplicacions. 

Recursos: 

• Continguts disponibles a l'aula virtual de l'AAE. 

2. CURS D'ÚS DE TELESCOPIS ROBOTITZATS (GOTO) 

Continguts del curs (presencial): 

• Parts d'un telescopi robotitzat i les seves funcions. 
• Posada en estació. 
• Alineació. 
• Ús. 
• Desmuntatge. 

Recursos: 

• Telescopi GOTO de 8 polzades propietat de l'AAE. 

5. ACTIVITATS OBERTES DE DIVULGACIÓ DE L'ASTRONOMIA 

L’AAE ha continuat amb la seva important tasca divulgadora entre la població en general mitjançant 
trobades i xerrades vehiculades amb diverses organitzacions, associacions de vesins i centres docents. 

1. OBSERVACIÓ PÚBLICA A SANT FRANCESC DE SES SALINES 

El 4 d'abril l'AAE va muntar 5 telescopis a l'església de Sant Francesc. Més de 120 persones van poder 
observar la Lluna, Júpiter, Mart, la nebulosa d'Orió i cúmuls globulars com M3. 
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Més detalls a la nostra web: 

 

2. XERRADA AL CEIP SANTA GERTRUDIS 

Responent a una petició del centre, l'AAE va organitzar una xerrada per al grup de 4t-A del CEIP Santa 
Gertrudis que va tractar sobre els residus espacials i el seu perill per a l'astronàutica. Aquests continguts 
van ser aprofitats pels escolars, que van preparar un vídeo documental sobre la gestió dels residus que 
posteriorment fou presentat al II Congrés de Residus celebrat al Palau de Congressos de Santa Eulària. 

Més informació al bloc del grup de 4t-A del CEIP Santa Gertrudis: 

 

3. VISITA A CALA D'HORT DEL CEIP SANTA GERTRUDIS 

Com a continuació a les activitats sol·licitades per aquesta escola, l'AAE va brindar una nit d'observació 
als alumnes del mateix grup, al seu professorat i a les seves mares i pares. La visita fou un èxit i els 
boixos pogueren observar a través dels telescopis dels membres de l'AAE el relleu lunar, Júpiter amb els 
seus satèl·lits, Saturn amb els seus anells i el cúmul globular M13 (anomenat "d'Hèrcules"). 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/34-unas-120-personas-asistieron-anoche-a-la-observacion-publica-convocada-en-sant-francesc-de-s-estany
http://elsastronautes4ta.blogspot.com.es/2014/05/documental-com-es-gestionen-els-residus.html
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Més informació al bloc del grup escolar i a la nostra pàgina web: 

 

4. XERRADA AL CEIP SANT CARLES 

L'AAE va organitzar, el 26 de maig i a petició del centre, una xerrada al CEIP Sant Carles en què es va 
explicar els alumnes la configuració del Sistema Solar i les particularitats dels objectes que el poblen. 

 

http://elsastronautes4ta.blogspot.com.es/2014/05/sortida-observatori-cala-dhort.html
http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/35-nit-d-estels-del-ceip-santa-gertrudis
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5. PLANTADA DE TELESCOPIS AL RAFAL TROBAT 

El 2 d'agost i seguint una petició de l'Associació de Vesins des Rafal Trobat, l'AAE va organitzar una 
trobada de telescopis en aquest veïnat. Hi van assistir més de cent persones i es van poder observar els 
cràters de la Lluna, Saturn, objectes d'espai profund, estels de coa i l'Estació Espacial Internacional. 

 

Més detalls a la nostra web: 

 

6. VISITA A CALA D'HORT DE L'ASSOCIACIÓ DE VESINS DE BENIMUSSA 

El 30 d'agost els vesins de Benimussa van poder assistir a una trobada de telescopis, sol·licitada per ells 
mateixos, a ses Païsses de cala d'Hort. Una cinquantena de persones van poder veure Saturn, nebuloses, 
cúmuls estel·lars, estrelles dobles i el Camí de Sant Jaume, que és espectacular en aquestes èpoques de 
l'any si s'observa des d'indrets suficientment foscos. 

 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/39-els-veins-de-benimussa-i-es-rafal-trobat-gaudeixen-de-l-univers-amb-l-aae
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Més detalls a la nostra web: 

 

7. VISITA TURÍSTICA A CALA D'HORT ORGANITZADA PER L'AGÈNCIA DE 
VIATGES WOM 

Enguany vam rebre una petició pionera per a l'AAE: una agència de viatges va demanar incloure una 
trobada amb l'AAE a dins del seu paquet turístic. Es tracta de l'agència WOM, que organitza viatges per a 
dones amb una sèrie d'activitats que se surten dels circuits més comercials i habituals. Així, i gràcies a la 
presència cada vegada major de l'AAE a Internet i els mitjans, WOM es va posar en contacte amb la 
nostra Agrupació i va sol·licitar una visita per a la nit del 17/10/2014. 

El grup va poder gaudir del cel de cala d'Hort, rebre explicacions sobre l'observatori propietat del 
Consell d'Eivissa, observar diversos objectes a través dels telescopis dels socis (cúmuls, galàxies, estrelles 
dobles, etc.) i, en definitiva, endur-se'n una experiència del seu viatge a Eivissa completament diferent a 
les d'altres ofertes existents a la nostra illa. L'experiència va ser molt satisfactòria per a l'AAE, que a més 
a més veu com el seu nom ja comença a ressonar fora de la nostra illa en àmbits tan diferents del nostre 
habitual camp de feina. 

 

 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/39-els-veins-de-benimussa-i-es-rafal-trobat-gaudeixen-de-l-univers-amb-l-aae
http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/41-ibiza-recibe-su-primera-expedicion-de-astro-turismo
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8. TALLER D'ASTRONOMIA DE LES RESERVES NATURALS 

El 15/11/2014 l'AAE va organitzar, en col·laboració amb el personal de la Reserva Natural des Vedrà, es 
Vedranell i els illots de Ponent, un taller d'astronomia que va comptar amb diversos telescopis cedits i 
operats per socis de l’AAE, permetent l’observació d'estrelles dobles i diversos objectes d'espai profund, 
entre d'ells la galàxia d'Andròmeda, el doble cúmul de Perseu i la nebulosa d'Orió. La trobada es va 
celebrar a l'observatori de cala d'Hort. 

 

 

9. XERRADA AL CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ 

L'AAE va organitzar, el 12 de desembre, una xerrada al CEIP Guillem de Montgrí durant la qual es va 
explicar els alumnes de 4t de primària la configuració del Sistema Solar, la formació de les estrelles i els 
objectes que podem trobar més enllà del nostre sistema planetari. 

10. XERRADA AL CEIP SANT JORDI 

El 17 de desembre l'AAE va donar una xerrada al CEIP Sant Jordi durant la qual es va fer un recorregut 
virtual pel Sistema Solar a fi d'estudiar la seva estructura; a continuació es van comprovar diversos 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/44-visita-organizada-por-la-conselleria-de-medi-ambient
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paràmetres dels planetes, es va calcular el pes dels alumnes en ells, es va esbrinar la temperatura de les 
seves superfícies i es van tractar altres detalls curiosos dels cossos del nostre sistema. Per acabar, es va 
projectar un vídeo de turmentes solars per il·lustrar l'intens dinamisme del Sol. 

 

 

11. 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 i col·lectius 
que s'interessen per visitar l’observatori astronòmic de cala d'Hort i rebre informació sobre 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 nombroses persones que han pogut gaudir de l'observació del cel a 
través dels equips dels socis de l'AAE. 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/48-visita-al-ceip-sant-jordi
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6. ASSISTÈNCIA EN LA REHABILITACIÓ DE L'OBSERVATORI DE PUIG DES MOLINS 
(OPM) 

L'AAE ha continuat assistint l'ajuntament d'Eivissa en la posada en marxa de l'Observatori de Puig des 
Molins (OPM). El personal especialitzat de l'Agrupació ha ajudat al llarg de l'any a triar el material i 
equipament necessari, el disseny dels serveis, la seva configuració, etc. 

Finalment, l'OPM fou inaugurat el passat dia 4 de desembre. Aquestes instal·lacions prometen ser un 
referent en l'ensenyament i la divulgació de les ciències en general i l'astronomia en particular. 
Actualment, els membres de l'AAE es troben en la fase de calibratge de l'equipament de l'observatori, 
preparació dels protocols de visites, etc. 

 

 

7. PROJECTE ESTELS D'EIVISSA 

Durant l'any 2014 l'AAE ha iniciat un ambiciós projecte anomenat Estels d'Eivissa, consistent en la 
recuperació dels noms populars que reben a les Pitiüses els estels, planetes, constel·lacions i tot tipus 
d'astres o fenòmens atmosfèrics. La intenció de l'AAE és culminar aquesta investigació amb la publicació 
d'un treball compilador per donar a conèixer al públic aquestes denominacions. 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/45-inaugurado-opm
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Més informació a la nostra web: 

 

8. STARMUS 

El secretari de l'AAE, Pedro Pérez Solà, es va desplaçar fins Tenerife per assistir al segon esdeveniment 
Starmus, organitzat per diverses institucions de caire científic d'arreu del planeta. Hi van assistir 
personalitats tan rellevants com Stephen Hawking, els premis Nobel Robert Wilson i John Mather, el físic 
de partícules John Ellis, el cosmonauta Alexei Leonov, l'astronauta Charlie Duke, l'editor de la revista 
Astronomy David Eicher i un llarguíssim etcètera. 

L'assistència a aquest esdeveniment va suposar la possibilitat de donar a conèixer l'AAE fora de les 
nostres fronteres i intercanviar coneixements i experiències amb destacats professionals i aficionats del 
món de l'astronomia i l'astronàutica. 

 
Charlie Duke, que va caminar per la Lluna durant la missió Apollo XVI, i Pedro Pérez, secretari de l'AAE 

http://www.aaeivissa.com/index.php/2-uncategorised/32-l-aae-inicia-una-campanya-de-recuperacio-de-noms-populars-d-estels-a-les-illes-pitiueses
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9. AUGMENT DE LA PRESÈNCIA DE L'AAE A INTERNET 

1. AMPLICACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS WEB DE L'AAE 

L'AAE segueix conservant els seus canals de comunicació interns (fòrum de socis i aula virtual) i externs 
(facebook, Google + i pàgina web) per tal de coordinar la seva tasca i fer-la arribar al màxim de persones 
possible. El nombre de visites rebudes a la nostra web no ha deixat de créixer en cap moment. 

D'altra banda, com es pot veure a la imatge inferior, un bàner de la nostra web informa de la titularitat 
de l'observatori, tot i que un any més hem de recordar que l'AAE s'ha vist obligada a córrer amb les 
despeses derivades del seu manteniment i funcionament. 
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2. MANTENIMENT DELS PERFILS DE FACEBOOK, TWITTER I GOOGLE + DE L'AAE 

L’AAE ha continuat rebent subscripcions als seus perfils de Facebook (ja supera els 1500 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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10. IMPACTE ALS MITJANS 

Durant l’any 2014 l’AAE ha aparegut en diverses ocasions als mitjans de comunicació. El NEO descobert 
l'any 2013 pel grup d'astrometria de l'AAE, que va passar prop de la Terra el mes de gener, la campanya 
Estels d'Eivissa iniciada durant aquest any i les trobades astronòmiques obertes al públic que ha 
organitzat l'Agrupació durant aquests dotze mesos han captat l'atenció de premsa escrita, ràdio i 
televisió. 

A més d'això, l'AAE ha iniciat una secció quinzenal al Diario de Ibiza, a través de la qual es publicaran 
continguts relacionats amb l'astronomia, objectes visibles, esdeveniments destacables, etc. 

 

Més informació a la nostra web: 

 

http://www.aaeivissa.com/index.php/la-aae-en-los-medios
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