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1. Manteniment de l'observatori de ses Païsses de Cala d'Hort (TCH) i de 
l'observatori de Puig des Molins (OPM).

L’AAE enguany ha portat a terme les següents actuacions de millores a les instal·lacions i 
manteniment als observatoris de Ses Païsses de cala d’Hort i de Puig des Molins:

1.1.Millores a les instal·lacions de l'TCH.

1.1.1. Instal·lació d'equipament de mesura de qualitat del cel.
En el marc dels estudis sobre contaminació lumínica que l'AAE porta a terme 
en col·laboració amb la Universidad Complutense, s'ha instal·lat a l'observatori
un instrument de mesura (SQM) de la foscor del cel que treballa en continu. 
D'aquesta manera les dades adquirides són més estables i fiables,  permetent 
un estudi comparatiu entre diversos anys molt més acurats del que permetrien
les dades esporàdiques que s'hi van començar a prendre durant l'any 2014.

1.1.2. Instal·lació de una  càmera de vídeo interior.
S'ha fet la instal·lació d'una nova càmera de vídeo interior  per al control del 
telescopi durant l'operació remota del mateix. Permet un control visual 
complet del telescopi, també en visió infraroja, el que permet moure-ho de 
manera molt més còmoda i segura.

1.1.3. Altres millores. S'ha canviat el ventilador a la CCD, també la font 
d'alimentació i el cablejat d'alimentació  i s'ha substituït també el cable USB 
de la CCD a Icron per un mes curt. A més d'altres ajustos menors en la 
muntura, s'ha millorat també el model d'apuntat.

1.2.Millores a les instal·lacions de l'OPM. Durant els primers mesos de 2015, així com 
durant tot l'any, l'AAE va estar configurant els diferents equips instal·lats a 
l'Observatori de Puig des Molins, dels quals cal destacar les següents actuacions de 
millora.

1.2.1. Material informàtic. Les millores més rellevants en aquest apartat serien:
Adquisició de 3 monitors per a la sala de control ,  així com  un ordinador 
aportat per un soci , una impressora per a la sala de control i es va a fer el 
canvi d'ADSL per la instal·lació de fibra òptica. També es va ampliar 
externament la memòria RAM global de la xarxa informàtica de l'OPM amb un 
nou NAS (disc dur de xarxa) de 8 Terabits d'emmagatzematge. 

1.2.2. Automatització de la cúpula.  Es van condicionar els cables exteriors perquè 
estiguin tot a cobert per tubs interiors o regletes. El motor de la cúpula queda
així connectat al pc portàtil de control  automàticament i aquest amb la 
muntura de telescopi, estant ara sincronitzats.

1.2.3. Mobiliari  .
Adquisició d'armaris, cadires, banqueta, papereres arxivador i calaixeres per 
a l'aula i per a la sala de control, adquisició d'una pissarra per a l'aula. 
Col·locació de quadres il·lustratius a l'aula.



1.2.4. Millores als telescopis . Han estat moltes les actuacions en aquest sentit. 
S'han fabricat manualment i col·locat nous suports de les peses i contrapesos 
per al telescopi. Durant a els primers dies del mes de juliol es van dur a terme
treballs d'alineament del conjunt òptic. Adquisició de nous filtres: solar del 
cercador, nous objectius i dues noves càmeres CCD, a més d'efectuar diverses
millores necessàries perquè les operacions es desenvoluparen més 
eficientment. 
Al mes de juliol es va adquirir un nou telescopi C8, el qual quedarà a l'OPM per
l'eventual us dels socis. 

1.2.5. Millores a l'aula.
Adquisició d'una tablet iPad. Instal·lació d'aplicacions en l'iPad. Adquisició i 
instal·lació d'un Apple TV. Creació de presentacions Prezi per a l'aula per a les
divulgacions als visitants que acudeixen a les visites de l'Observatori.

2. Projectes científics desenvolupats

L'AAE ha continuat durant l'any 2015 amb els projectes científics que va a començar l'any 2014  i va 
a emprendre algú de nou, com es va a descriure a continuació. 

2.1. Projectes amb base al THC

2.1.1. Col·laboració amb l'Institut 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.

2.1.2. Astrometria i cerca de cossos menors no catalogats.  
Com 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 Plan t Center (depenent de la Unió 
Astronòmica Internacional).

2.1.3. Astrofotografia d’objectes nebulars difusos. 
Enguany l'AAE ha continuat amb la seva feina d'astrofotografia. A banda  del 
temps que es dedica als rastrejos d'astrometria, es reserva un temps 
d'observació per capturar imatges d'espai profund, principalment d'objectes 
nebulars difusos, que són susceptibles d'ésser després tractades digitalment. 

2.1.4. Detecció de bòlids. 
S'anomena bòlid o bola de foc a les estrelles fugaces més lluminoses, les que 
igualen o superen el planeta Venus (magnitud de brillantor -4 o inferior). 
Aquests fenòmens són produïts quan una roca d'origen interplanetari penetra 
en l'atmosfera terrestre a velocitats compreses entre 11 i 73 km / s. Solen 
ser roques despreses d'asteroides, cometes o, més rarament, de la Lluna o 
Mart.
La càmera AllSky de l'TCH capta panoràmicament  i de forma continuada 



imatges del cel , amb l'object de poder  registrar eventuals  arribades  de 
bòlids . Quan es detecta un bòlid o meteor especialment intens, es fa arribar 
un informe a la «Red de Investigación sobre bólidos y meteoritos». 

2.1.5. Seguiment del cometa C2014 Q2 Lovejoy.
Durant les primeres setmanes de 2015, l'AAE va dedicar les nits d'operació 
del TCH al seguiment del cometa C2014 Q2 Lovejoy, que va ser descobert el 
17 d'agost de 2014 pel astrònom aficionat australià Terry Lovejoy (amb un 
petit telescopi de tan sols 20cm de diàmetre).

2.2. Projectes amb base a l'OPM.  

2.2.1. Estudi i seguiment de la fotosfera solar.
Mitjançant el telescopi solar de l'OPM es pot observar i fotografiar les 
fulguracions del Sol, la seva granularitat i altres esdeveniments de la nostra 
estrella. 

2.2.2. Detecció de bòlids
Malgrat  la contaminació lumínica existent  al voltant de l'OPM, també  es  fa, 
com en el cas de l'TCH, un seguiment  fotogràfic  del  cel, amb l'object de 
poder  registrar eventuals  arribades  de bòlids  o petits   asteroides .

2.2.3. Iniciació a l'espectrometria estel·lar. Enguany es va a posar en marxa com  
activitat d'investigació i divulgativa l'espectrometria estel·lar, que consisteix 
en extraure l'espectre òptic (arc de San Martí)  propi de cada estrella i que, 
amb el seu estudi posterior, es poden detectar moltes de les seves propietats 
físiques i químiques.

2.2.4. Fotografia lunar i planetari. 
La fotografia lunar i planetària segueix essent un dels trets principals de 
l'activitat de l'AAE, contant fins ara amb un extens arxiu fotogràfic de molt 
alta qualitat, que continua creixent amb les aportacions dels socis que 
realitzen aquesta activitat com vertaders professionals. 

2.3. Altres projectes.

2.3.1. Detecció de micro meteorits en col·laboració amb el programa Star Dust.
L'AAE ha continuat amb la col·laboració iniciada l'any passat amb el projecte 
Star Dust, consistent en la cerca de micrometeorits entre les restes de terra
i pols que es poden recollir en indrets  poc contaminats de la nostra geografia.

2.3.2. Col·laboració amb GAME 
(Grup Amateur de Meteorologia Espacial).
Seguim en contacte amb el Grup Amateur de Meteorologia Espacial (GAME), 



amb el que l'AAE va a  establir un conveni de col·laboració mútua, 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). 

2.3.3. Projecte NINNOX. 
Continuació de la mesura de la qualitat del cel (contaminació lumínica) en tota 
l'illa en col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid, en el marc 
del projecte NIXNOX.

2.3.4. Projecte Estels d'Eivissa.
L’AAE va iniciar al 2014 un ambiciós projecte, batiat amb el nom “Estels 
d’Eivissa”, amb el s'han  recuperat els noms tradicionals que es feien servir a 
Eivissa i Formentera per denominar els diferents objectes i fenòmens 
celestes.

3. Resultats científics

3.1.  Resultats científics a l'TCH. 

3.1.1. Astrometria i cerca de cossos menors no catalogats. 
 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 2015, l'AAE ha descobert desenes de nous asteroides, i a dia 
d'avui, desembre de 2015 ja són més de 50 els nous asteroides descoberts 
per el grup d'astrometria de l'AAE, dels quals dos són considerats com NEO 
(Near Earth Object ), object proper a la  Terra i són, a continuació del seu 
descobriment, seguits per el Minor Planet Center, quedant inscrits en un 
registre especial i la seva òrbita és objecte d'un acurat seguiment per si 
patissin pertorbacions que puguin apropar-los a nostre planeta. 

3.1.2. 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.
La culminació d'aquesta feina ha estat al més de novembre, quan la NASA ha 
declarat millor fotografia astronòmica del dia (APOD, enllaç 
http://apod.nasa.gov/apod/ap151105.html) la realitzada per el nostre company 
Albert Prats, amb una tasca de més de quatre anys d'acumulació i 
processament d'imatges d'una regió estel·lar on es troba l'anomenada NGC 

http://apod.nasa.gov/apod/ap151105.html


1333,  una nebulosa de reflexió ubicada a la constel·lació de Perseu a una 
distància aproximada de 766 anys-llum de la Terra on té lloc al naixement de 
noves estrelles, amb un espectacular fons d'intensos colors.

3.1.3. Detecció de bòlids. La càmera AllSky de l'TCH ha continuat el seu registre 
d'imatges del tot el cell diàriament, imatges que son arxivades en format de 
vídeo durant un mes, la qual cosa permet posteriorment la detecció de 
qualsevol esdeveniment nocturn (i fins i tot diürn) que hagi ocorregut en un 
radi d'acció d'uns centenars de km al voltant del mateix. 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.
Les nits del 12 i 13 d'agost la càmera de l'TCH va a captar tres bòlids, 
reconeguts por part de la RIBM i registrat en la seva web:

3.1.4. Seguiment del cometa C2014 Q2 Lovejoy.
Durant les primeres setmanes de 2015, l'AAE va dedicar les nits d'operació 
del TCH al seguiment del cometa C2014 Q2 Lovejoy. Els centenars d'imatges 
capturades van permetre l'edició d'un vídeo en què es poden observar amb 
detall l'evolució de la cua, generada quan els gasos sublimats del nucli 



cometari per efecte de la calor del Sol s'allunyen de l'objecte impulsats pel 
vent solar.
Catedràtics d'astrofísica de les universitats de Barcelona i València van 
mostrar interès per aquestes imatges, ja que suposen una oportunitat 
d'estudiar les esmentades evolucions cometàries i la seva relació amb 
fenòmens de meteorologia solar. Per aquest motiu, se'ls van facilitar accessos 
al nostre servidor de FTP.

                                                    

3.2. Resultats científics a l'OPM.
3.2.1. Estudi i seguiment de la fotosfera solar. 

Tot i que es considera el camp magnètic solar com el principal responsable
 del comportament global del Sol,  continua sense ser completament
 comprès. L'estudi de les estructures magnètiques revelen informació 
rellevant sobre els camps magnètics que emergeixen a la superfície.  Amb 
utilització del telescopi solar de l'OPM, s'han obtingut imatges impressionants
de l'activitat solar i essent que  precisament durant aquest any de 2015 el Sol
ha tingut una activitat més intensa.  Han aparegut grans flamarades en la seva
fotosfera, alguna de les quals han pogut ser fotografiades per membres de la 
nostra agrupació. 



3.2.2. Iniciació a la espectrometria estel·lar. 
A finals de 2015 es va a  començar a donar els primers passos en 
espectrometria estel·lar,  la qual consisteix en l'obtenció del espectre òptic 
(si bé es possible d'altres tipus) de diverses objectes del firmament, 
preferentment estels. Aquestes són actualment classificades segons el seu 
espectre. L'objectiu a curt terme  és la elaboració d'un catàleg propi d'estels 
i el seu espectre. Com que es una activitat molt recent, el registre de moment 
és escàs, tot i que que ja disposam d'una desena de espectres de diferents 
tipus per iniciar-ho.

3.2.3. Fotografia lunar i planetària.
Enguany s'ha començat a utilitzar el telescopi C-14 de l'OPM, a banda dels 
altres que són propietat dels propis socis, per a la obtenció de fotografies 
lunar i planetàries.  Les prestacions tècniques del telescopi de l'OPM fan que 



aquestes fotos siguin especialment nítides, la qual cosa permet l'observació 
més detallada dels diversos indrets de la superfície lunar, així com de les 
característiques dels planetes més interessants del nostre sistema solar, com 
poden ser Júpiter i Saturn. 

3.3.Resultats científics d'altres projectes.
3.3.1. Detecció de micro-meteorits (MM). Star Dust Project.

El Star Dust Project, com ja es va a comentar en l'anterior Memòria 2014,  és
un projecte d'investigació científica que pretén unir esforços mitjançant la 
col·laboració d'experts i aficionats de tot el món, dedicant uns minuts del seu 
temps per recollir i fer arribar unes mostres de seus llocs de residència per a 
la seva posterior anàlisi. Quan plou, l'aigua pluvial arrossega tots els residus 
caiguts i els va dipositant en els fons de les canaletes, als marges de les 
clavegueres i canelles. Es forma en ells un residu sorrenc molt suau que, un cop
sec, es pot recollir amb ajuda d'una espàtula o similar. Aquest residu és el que
pot contenir una quantitat important de MM.
Els MM solen ser els grans desconeguts de l'Astronomia. La seva procedència 
és incerta, però se sap que, pel fet de tractar-se de pols còsmica o 
interplanetari, duu en últim terme les bases de la gènesi del nostre Sistema 
solar perquè són la pols dels residus de la formació del Sistema solar.
L'equip col·laborador per part de l'AAE, dirigit per  el vocal de l'agrupació 
Rubén Quejigo, impulsor d'aquest projecte i d'altres, va a recollir entre els 
anys 2014 i 15,  nou mostres de sorra, pols i pedres de petita amplada i se'n 
van a enviar a José Luis Garcia, responsable del projecte del projecte, en Las 



Palmas de Gran Canaria, per al seu anàlisi. Els resultats van a estar prou 
gratificants i sorprenents, per que es varen detectar un total de 1996 MM, 
entre metàl·lics i rocosos, part dels quals han quedat depositats en les 
dependències de l'agrupació, encapsulats convenientment i que són mostrats al
públic en les visites que es fan al observatori de Puig des Molins. 
Aquest resultats van tenir gran repercussió mediàtica a la nostra comunitat, 
amb la implicació de reconeixement de la tasca de investigació que l'AAE du a 
terme.

3.3.2. Col·laboració amb GAME.
Així, l'AAE ha continuat en contacte amb el Grup Amateur de Meteorologia 
Espacial (GAME) i en col·laboració mútua, segons el qual GAME aporta 
formació i experiència als membres de l'AAE, i per la seva part l'AAE ha 
estat oferint de forma continuada 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.



3.3.3. Projecte NIXNOX. 
L'estudi de la qualitat lumínica del cel a tota l'illa mitjançant l'ús de dos 
fotòmetres fixes i un itinerant (calibrats en la Universitat Complutense de 
Madrid)  en el marc del projecte NIXNOX, ha continuat al llarg del any 2015, 
culminant-se la part d'aquest projecte amb el que s'ha assolit, per primera 
vegada en l'historia d'Eivissa, l'objectiu que es pretenia: la mesura i mapeu 
total del cel de l'illa. Han estat moltes nits per part de l'equip encarregat de 
fer aquestes mesures (dirigit també per Rubén Quejigo)  i a banda de les que 
es fan de forma automàtica en llocs fixos  (TCH i Sant Jordi), en les que 
desinteressadament ( volem dir sense cap tipus de retribució, com és el cas de
totes les altres activitats que es duen a terme per part de  l'AAE) s'ha 
aconseguit fer un estudi profund i seriós de la contaminació lumínica que 
pateix la nostra illa, la qual cosa ha de repercutir en la qualitat de vida dels 
seus habitants en un proper futur. O al menys aquest és el nostre objectiu 
final.

Procediment de l'estudi. 
L'Sky Quality Meter 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 la observació.
L'escala MPSAS mesura pel SQM va des del valor 16 fins al valor 22. El valor 
més baix de l'escala (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. Un cop recollides les dades 
amb el SQM (49 dades per a cada gràfic), s'han enviat a Jaume 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) per a la confecció dels gràfics de 



contaminació lumínica com el de l'exemple. On les zones del cel més fosques 
vénen representades per colors més foscos. D'aquesta manera es poden 
detectar les direccions dels focus de contaminació lumínica i posar de 
manifest, de forma fefaent, d'on provenen els possibles problemes i així 

poder solucionar-los.Com mostra de que la  qualitat del cel als llocs on aquesta 
és bona al hivern, resulta molt minorada al estiu, podem observar aquests 
mapes on queda reflectida aquesta situació: Platges de Compte, Pou des Lleó i 
Sant Joan de Labritja, cel al hivern i al estiu.

3.3.4. Projecte Estels d'Eivissa.
El cel estrellat representa un tresor cultural i un element de la nostra 
identitat com a poble. El Projecte Estels d'Eivissa és un projecte 
d'investigació que recupera les llegendes i mites  que envolten alguns estels i 
constel·lacions han estat contats de la mateixa manera generació rere  
generació damunt aquestes illes. Durant més de 700 anys el nostre cel ha 
tingut noms per a totes  i cadascuna de les més brillants estrelles. No ens 
podem permetre perdre el que queda  aquest patrimoni. La publicació d'aquest
treball serà una realitat als propers mesos.



4. Cursos impartits durant 2015.

4.1. A l'TCH i a l'OPM. 
4.1.1. Curs d'introducció a l'astronomia.

El 28 de febrer es va donar un curs d'introducció a l'astronomia a l'aula de 
l'Observatori de Puig des Molins. Durant pràcticament tres hores es van 
explicar qüestions bàsiques astronòmiques, com la raó de les estacions, les 
fases lunars, tipus de telescopis i muntures, moviment dels astres, orientació 
al cel, etc. 

4.1.2. Cursos d'operació d'observatori.
Els dies 5 i 7 de febrer es van impartir sis hores de formació destinades a 
nous operadors dels observatoris de cala d'Hort i Puig des Molins. El dia 5 la 
classe va consistir en la realització d'un cicle complet d'operació remota del 
TCH i va ser impartit a l'aula de l'OPM. En canvi, el dia 7 es va operar in situ 
des del mateix observatori de cala d'Hort. Aquests cursos són de vital 
importància per anar formant nous operadors per als dos observatoris. 
Al mes de juliol va a impartir-se un altre curs d'operació amb el C14 per a 
recolzament, millora o inici dels socis que ho necessitaven. 

4.1.3. Curs d'operació d'un telescopi GOTO. 
El dia 16 d'abril es va impartir un curs de tres hores sobre l'ús d'un telescopi 
amb muntura robotitzada (GOTO). Al llarg d'aquestes hores, els alumnes van 
poder familiaritzar-se amb l'alineament de la muntura, el seu calibratge 
electrònic, la resta de passes de la posada en estació de l'instrument i el seu 
ús. 

4.1.4. Curs d'astrofotografia solar, lunar i planetària.
El dia 26 d'abril es va impartir un curs de tres hores sobre astrofotografia 
solar, lunar i planetària. Es van abordar els mètodes de captura de les imatges
i el seu posterior processat, que varia segons l'objecte amb què s'està 
treballant. La classe va ser impartida a l'aula de l'OPM i va permetre ampliar 
el nombre de persones que poden treballar amb les imatges capturades des de
l'observatori.



4.1.5. Curs de processament d'imatges amb el programa Pixinsigth.
 Aquest curs va ser impartit per el soci Marco Antonio Yuste Moreno a l'aula 
de l'OPM el 26/9/2015, amb l'objecte de perfeccionar el processament de les
imatges fotogràfiques que es fan per part de diversos membres de 
l'agrupació.
La utilització d'aquest potent programa de processament d'imatges permet 
l'optimització dels recursos dels que disposam per a registrar regions de cel 
profund amb una qualitat comparable a l'obtinguda per el millors mitjans 
professionals, exceptuant naturalment els registres dels actuals telescopis 
espacials.

 

4.2.Altres cursos.
4.2.1. Tallers d'Astronomia per a nens i nenes.

Per apropar conceptes d'astronomia als més petits, des d'un punt de vista 
divulgatiu i lúdic, però basant-se en el rigor i les dades més actualitzades,  es 
van a implantar, des de el mes de novembre, els Tallers d'Astronomia per el 
més petits.
En aquests tallers s'aborden temes que actualment són poc treballats a les 
aules, deixant uns primers tallers per a aspectes més introductoris (p. Ex. 
Què és l'Univers, què són les estrelles, el Sistema Solar i els planetes) per 
després anar passant per temes més específiques i actuals com ara:



Els meteorits, Viure a Mart, Viatge a Plutó, Ser astronauta a l'EEI, Com fer 
un telescopi, Construïm un coet, o satèl·lit ... etc.
Es combinaran algunes explicacions amb senzills experiments de física que 
permetin materialitzar els conceptes per fer-los més cridaners i els  
destinataris seran  grups d'aproximat  10 nens i d'edats compreses entre 8 i 
12 anys.
Durant la tarda del 28 de novembre de 2015 es va a desenvolupar el primer 
d'aquests tallers, amb la participació de 12 nens i nenes amb les edats 
esmentades abans, amb un resultat sorprenent, tant en la participació com en 
la satisfacció dels monitors, dels nens i nenes i dels pares i mares, la qual cosa
indica la necessitat que hi havia d'aquest tipus d'activitat en la nostra 
comunitat.

5. Activitats de divulgació.

5.1. Visites a l'OPM. 
Des de gener d'aquest any 2015  es va habilitar un formulari online de sol·licitud 
de visites i es van obrir les portes al públic. La primera trobada es va celebrar el dia 7
de abril i van a estar ininterrompudament continuades, excepte al mes d'agost,  al 
llarg de tot l'any, tres vegades a la setmana. Durant l'any s'han fet gairebé 50 
visites, tant de nit com de dia i un total de  1050 persones han passat per l'OPM, on 
han tingut la possibilitat de rebre molt e interessant informació astronòmica per part 
del monitors de l'AAE i han fet observacions directes, tant del Sol, com de la Lluna, 
planetes i esteles i diverses objectes  del cel profund.

5.2.Trobades. 
Al llarg de l'any 2015 l'AAE es va a reunir amb molts de col·lectius, tant del veïnat 
com del mon de l'educació i la cultura, així com de altres institucions. D'aquestes 
trobades cal destacar les següents. 

5.2.1. Trobada a Cala d'Hort d'alumnes de capità de iot. 
El 20 de febrer prop d'una vintena d'alumnes de l'escola nàutica Stella Maris 
van visitar cala d'Hort. Durant la trobada, se'ls va ensenyar a identificar els 
principals estels mariners, se'ls va explicar el funcionament del telescopi de 
cala d'Hort i la feina que l'AAE porta a terme amb ell.

5.2.2. Trobada amb la conselleria de Medi Ambient.
El 28 de març 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. Una trentena de persones van poder observar la Lluna, Júpiter,



el cúmul globular M3, la nebulosa d'Orió (M 42), diverses estrelles dobles i es 
van estudiar les constel·lacions. A més a més, se’ls va mostrar el TCH i se’ls va 
explicar la feina que l’AAE portava a terme amb aquest instrument.

                                                                      
5.2.3. Trobada per a la observació de l'Eclipsi parcial de Sol. 

El 20 de març, l'ajuntament d'Eivissa i l'AAE van organitzar una jornada de 
portes obertes a l'OPM. Desgraciadament, la previsió meteorològica va 
provocar la cancel·lació de l'esdeveniment, per al qual havíem rebut desenes 
de confirmacions i que a més a més anava a ser retransmesa per streaming a 
través de YouTube. Tot i així, dos grups de batxillerat de l'IES Santa Maria 
d'Eivissa s'hi van desplaçar i membres de l'AAE els van mostrar les 
instal·lacions, els van explicar les funcions i tipus dels diferents telescopis, la 
història i l'operativa de l'observatori. 

5.2.4. Trobada amb l'IES Santa Maria d'Eivissa..
El 18 d'abril, una quinzena d'alumnes i professors del batxillerat de ciències 
de l'IES Santa Maria va ser rebuda per membres de l'AAE, que van plantar 4 
telescopis a cala d'Hort amb els quals es pogueren observar Júpiter amb les 
seves llunes, la nebulosa d'Orió (M42) i estrelles binàries; els membres de 
l'AAE també van explicar els principis de la mecànica celeste i finalment van 
mostrar l'observatori on s'allotja el Telescopi de Cala d'Hort (TCH). Per 
acabar, els alumnes van rebre explicacions del disseny, el funcionament i la 
feina científica que fa l'AAE amb aquest telescopi, propietat del Consell 

d'Eivissa.Trobada amb IES Sta Maria 2015       
                                                                  

5.2.5. Trobada amb l'AAVV de Sant Agustí. 
El 9 de maig, l'AAE va organitzar una trobada astronòmica amb l'AAVV de 
Sant Agustí. Quatre telescopis, propietat dels socis de l'AAE, van permetre 
que una trentena de vesins poguessin observar Venus, Júpiter, algunes 
estrelles dobles i Saturn. També es va aprofitar per mostrar els visitants 
l'observatori de cala d'Hort, propietat del Consell d'Eivissa, i explicar-los la 
feina científica que l'AAE porta a terme amb el seu telescopi. 



5.2.6. Trobada  amb l'IES Sant Agustí. 
El 30 de maig, l'AAE va rebre al TCH els alumnes de primer d'ESO de l'IES 
Sant Agustí. Els joves van poder observar Venus, Júpiter, la Lluna, Saturn i el 
cúmul globular M13 a través dels telescopis dels membres de l'AAE. Per 
concloure la visita, se'ls va explicar el funcionament de l'observatori de cala 
d'Hort, propietat del Consell d'Eivissa, i la tasca investigadora que l'AAE 
porta a terme amb ell.

5.2.7. Plantada de telescopis al Rafal Trobat.
El 25 de juliol  i seguint una petició de l'Associació de Veïns des Rafal Trobat,
L'AAE va organitzar una trobada de telescopis en aquest veïnat. En aquesta 
ocasió també va a haver una xerrada sobre història de l'astronomia a càrrec 
del astrofísic Cèsar González.

. 

5.2.8. Trobada dels socis de l'AAE amb motiu de la pluja d'estels de les Perseides.
A la nit del 12 d'agost es va a produir, com cada any, aquesta pluja d'estels, 
que si be no es la més nombrosa del any en quant a esteles per hora , sí que 
constitueix un fenomen prou espectacular si es donen les condiciones 
meteorològiques i de visibilitat favorables, com va a estar en aquesta ocasió, 
essent una oportunitat de trobada informal dels socis, que van a gaudir d'un 
ambient festiu i d'intercanvi d'impressions i idees, a demés de poder fer 
fotografies d'aquest esdeveniment. Com ja es va comentar abans, la càmera 
All Sky va  registrar durant aquesta nit i en el mateix lloc, al TCH,  l'entrada a
l'atmosfera del que s'anomena un bòlid, una estela fugaç de una mida major 
que la mitjana de la resta.



5.2.9. Trobada de socis de l'AAE el 19 de setembre 2015 .
Una reunió de caràcter informal es va a dur a terme la nit del 19 de setembre,
amb plantada de telescopis, observació i registres fotogràfics diversos, tant 
de caràcter artístic com científic.

 

5.2.10. Quedada amb la Conselleria de Medi Ambient el 7 de novembre 2015.

La nit del 7 de novembre es va a fer una quedada, que va a estar promocionada
per la Conselleria de Medi Ambient, per al públic en general, amb motiu de 
poder gaudir en directe de  les observacions i activitats que l'AAE pot 
desenvolupar, en matèria astronòmica,  el voltant i dins de l'Observatori de 
Cala d'Hort. 
L'assistència va a estar restringida, per motius de espai disponible, a unes 
desenes de persones i als socis que voluntàriament van a desplegar els seus 
equips per mostrar als visitants les diferents objectes estel·lars que durant 
aquesta nis es podien observar.
La durada aproximada d'aquesta quedada va a estar des de les 20 30 fins les 



23 30, amb un temps que afortunadament va a resultar   més propici que el 
que se podia esperar   de les previsions inicials.



5.3.Xerrades. 
Enguany l'agrupació va a continuar amb la seva tasca de divulgació astronòmica,  
donant diverses xerrades de les quals podem destacar les següents.

5.3.1. Xerrada Afonib.
El vicepresident de l'AAE i en representació de la mateixa, Juan Luis Ferrer, 
va a donar una xerrada  sobre astrofotografia, a petició de l'associació Afonib
(Associació de Fotografia de la Natura de les Illes Balears, 
http://www.  afonib  .org ) al mes de juny, en Sant Josep i, tal com està escrit en la
web d'Afonib, va a ser «un ponent de luxe que va explicar tot el necessari per 
poder obtenir fotografies de naturalesa llunyana amb uns mitjans assequibles 
per tots i amb uns resultats impressionants».
 

5.3.2. Xerrada al CEIP Sa Bodega. 
Responent a una petició del centre, l'AAE va organitzar el 27 de gener una 
xerrada per al grup de 1r de primària del CEIP Sa Bodega que va tractar 
sobre la configuració del Sistema Solar i les particularitats dels objectes que 
el poblen. 

Xerrada al CEIP Sa Bodega 2015

http://www.afonib.org/
http://www.afonib.org/
http://www.afonib.org/


5.3.3. Xerrada al CEIP Vénda d'Arabí. 
L'AAE,  va visitar l'11 de maig el CEIP Vénda d'Arabí, a petició d'aquest 
centre. Dos membres de l'AAE van fer una xerrada al grup de segon de 
primària d'aquesta escola i van explicar l'estructura del Sistema Solar i els 
cossos que el poblen.

Xerrada al CEIP Vénda d'Arabí. 2015

5.4.Divulgació als mitjans de comunicació. 
Durant l’any 2015 l’AAE ha aparegut en diverses ocasions als mitjans de comunicació:  
el cometa C2014 Q2 Lovejoy, fotografiat durant diverses setmanes dels mesos de 
gener i febrer,  l'inici d'activitats a l'Observatori de Puig des Molins (OPM), amb la 
publicació de les primeres fotografies solars enregistrades amb el seu equipament, 
van captar l'atenció de premsa escrita, ràdio i televisió.



 Els descobriments de un nou NEO per part de l'equip de l'AAE d'Astrometria i cerca
de cossos menors no catalogats, la detecció de casi 2000 micro-meteorits extrets de 
diversos llocs d'Eivissa, també han tingut repercussió als mitjans de comunicació.

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



El 5 de novembre de 2015 la NASA va a declarar imatge astronòmica del dia (APOD) la 
processada per en nostre company  i un dels socis més actius de la nostra agrupació, a més de 
coordinador informàtic,  Albert Prats, de la regió on es troba la nebulosa NGC1333, ja 
esmentada abans, i que va a ser publicada en nombrosos medis, tant locals com internacionals, 
tradicionals com electrònics. Aquí deixem la portada que el diari d'Eivissa va a dedicar a aquest 
reconeixement de la fotografia astronòmica d'abast internacional.



6. Altres activitats.

6.1.Assistències a cursos i congressos.
6.1.1. Curs de fotografia planetària. 

De forma privada, però amb molt positives expectatives en quant l'ampliació 
de coneixements en aquest camp per a  la resta dels membres,  el 
vicepresident de l'agrupació va a assistir al Master Class Damian Peach 2015, 
on es va a tractar la pràctica de la fotografia planetària amb tots els nous 
conceptes i trucs de processament planetari, pel expert i varies vegades 
millor fotògraf de l'any Mr Damian Peach.



6.1.2. Participació en el 2  n    Congres Pro-Am. 
Enguany l'AAE va participar en el 2n  Congres Pro-Am, que va a tindre lloc 
entre el 12 i 14 de juny en Alcalá la Real, o va a presentar el pòster on es 
representa la contribució que es fa en l'estudi de la contaminació lumínica en 
Eivissa, a través del Projecte NIXNOX. 

6.2.Presència de l'AAE en Internet.
 La presència de l'AAE en Internet és molt extensa: a la pròpia web, pàgina de Face 
Book, compta de Google, Twitter,etc., es afegeix un nombre important de altres webs 
i xarxes socials on l'AAE surt com referència de les tasques d'investigació, 
col·laboració i  divulgació que du a terme en totes les activitats que es desenvolupen 
actualment i que s'han descrit al llarg d'aquesta Memòria. 
Més de 2000 seguidors al Face Book, més de 135000 consultes al Google+ i nombrosos
seguidors a la compte del Twitter demostren que la presència de l'AAE a Internet és 
extensa, intensa i ascendent.



6.2.1. Pàgina  web.    http://www.aaeivissa.com/

http://www.aaeivissa.com/
http://www.aaeivissa.com/


6.2.2. Face Book.   https://www.facebook.com/agrupacionastronomicaibiza

6.2.3. Google.  https://plus.google.com/+AgrupaciónAstronómicaIbizaAAE/posts

6.2.4. Twitter. https://twitter.com/IbizaAstronomia.


