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ACTIVITATS
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I.   Activitats a l'OPM.   
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1. Manteniment de l'Observatori de Puig des Molins (OPM).
Durant l'any 2016 s'han fet algunes millores en el mobiliari de l'OPM, com armaris 
per a la cúpula i un frigorífic petit, a més de renovar els equips informàtics, activar
el porter automàtic, nous telescopis per astrofotografia, i material divers per al 
millor rendiment en el guiatge i enfocament dels telescopis disponibles per a l'ús i 
gaudi dels socis. També s’han reparat humitats i alguns desperfectes de la pintura 
de la façana i el interior de l’OPM.

2. Projectes científics desenvolupats.

2.1.  Fotografia lunar, solar i planetària.
També durant aquest any 2016 s'ha seguit fotografiant el Sol, la Lluna i alguns 
dels planetes exteriors, havent pogut aconseguir notables imagines d'aquests 
propers astres.

2.2.  Estudi de l'atmosfera de Júpiter. Inici d’un Programa de 
Detecció d'Impactes d'asteroides.
El telescopi principal de l'Observatori de Puig des Molins ha pogut copsar 
l'evolució de l'atmosfera de Júpiter en el període de dos mesos, des del 2 de 
febrer fins el 2 d'abril del 2016. Aquesta és la primera vegada que l'AAE 
realitza un seguiment metòdic de l'evolució de la superfície de Júpiter. Les 
dades obtingudes són transmesos al Planetary Virtual Observatory Laboratory 
(PVOL) de la Universitat del País Basc.

2.3.  Espectrometria. Projecte ASTRA i Catalogue Estel·lar propi : 
Amb l'objectiu de posar en marxa aquesta activitat es va a començar per dur a 
terme un petit projecte de pressa de contacte amb aquesta prometedora 
disciplina, registrant els espectres òptics de algunes de les estrelles més 
brillants del cel. Aprofitant aquest treball es continuarà als següents anys fins 
a conformar un catalogue estel·lar d’espectres propi.

2.4.  Contaminació lumínica.
L'Agrupació ha continuat amb la seva preocupació per la contaminació lumínica i 
per la preservació de la foscor del cel, col·laborant amb el projecte NIXNOX 
amb el grup de treball SQM (Sky Quality Meter) i coordinat pel professor 
Jaime Zamorano, del departament d'Astrofísica de la Universitat Complutense 
de Madrid.
 Per millorar i ampliar els mesuraments, l'AAE ha adquirit un nou fotòmetre 
SQM-DL-LU, amb GPS i un netbook incorporats per automatitzar i registrar les
noves mesures en l'illa i reeditar el mapa de la contaminació lumínica. A més, 
l'AAE ha seguit denunciant les noves fonts de contaminació que s'han projectat
o instal·lat en diversos punts de l'illa.
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2.5.  Micro-meteorits. 
L’agrupació col·labora activament amb el projecte STAR DUST PROJECT 
mitjançant la recollida i aportació de mostres d'estudi regularment.
Aquestes mostres, igual que la resta de les recuperades, han estat sotmeses al 
procés de cribratge a la recerca de partícules susceptibles de ser micro-
meteorits. 

3. Resultats científics.
3.1.  Fotografia lunar i planetària.

Des de l'observatori de Puig des Molins s'ha continuat amb la fotografia solar, 
lunar i planetària, captant detallades imagines d'interessants zones lunars i 
aprofitant la bona visibilitat del planeta Júpiter durant els primers mesos de 
l'any. 
Cal destacar les següents imagines, tant obtingudes amb el telescopi C14 de 
l'OPM com d'altres particulars dels socis.
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3.2.  Estudi de l'atmosfera de Júpiter. Programa de detecció 
d'impactes d'asteroides.

Enguany s’ha iniciat un estudi de l’atmosfera de Júpiter, fent-se gravacions al 
llarg de l’any durant les nits que aquest planeta gegant es observable. Les dades
obtingudes són transmesos al Planetary Virtual Observatory Laboratory (PVOL) 
de la Universitat del País Basc, on es analitzen per la possible detecció 
d’impactes d'asteroides en la seva superfície. 

Aquí es presenten dues cares del planeta Júpiter. Es pot observar la rapidesa 
del gir en comprovar la diferència, en tan sols tres hores, d'aquestes dues 
imagines. Júpiter gira al voltant de si mateix en unes 10 hores, el que confereix 
una velocitat de gir en el seu equador de més de 45.000 km / h.

Contrast de dos moments separats dos mesos en l'atmosfera de Júpiter. 
Interessantíssimes i didàctiques imaginis que deixen palès el canvi de 
configuració de l'enorme massa gasosa del gegant dels planetes del nostre 
sistema solar.

Més en la nostra web: 
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3.3.  Espectrometria. S'han obtingut espectres de les vint estrelles més 
brillants del firmament que queda a l'abast de la latitud i longitud locals, 
iniciant-se amb això l’elaboració d’un catalogue estel·lar propi. 

3.4.  Contaminació lumínica.
L'Agrupació no solament ha continuat amb la seva investigació sobre la 
contaminació lumínica. També ha iniciat accions de caràcter públic per i per a la 
preservació de la foscor del cel, denunciant davant els mitjans de comunicació i 
les autoritats locals, quan ha calgut, les alarmants emissions lumíniques 
nocturnes que són produïdes per empreses i particulars i que afecten 
notòriament, a més de l'observació astronòmica, la fauna nocturna local, i que 
pot arribar a tenir efectes de desorientació i d'alteració dels seus ritmes 
circadians.
Al respecte del mateix tema, s'ha realitzat un informe i s'ha envieu a 
l'Ajuntament de Sant Josep ia la conselleria de Medi Ambient del Govern 
balear un complet dossier sobre a els perjudicis que causaria la construcció 
d'una gran mansió just Davant l ' observatori astronòmic de cala d'Hort, degut 
a la contaminació lumínica que generin aquests tipus de construccions.
Mostrem a continuació la imatge corresponent als gràfics de nivells de foscor 
en els voltants del TCH, tal i com es varen presentar al informe esmentat.
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Més en la nostra web: 

3.5. Micro-meteorits.
Aquest any es van recollir tres mostres i es van enviar a analitzar a  José L. 
García, director del museu de meteorits de Canàries. D'aquestes tres mostres 
es van obtenir en dues d'elles nombrosos micro-meteorits de naturalesa vítria, 
masses foses i cristal·litzades, amb posterior refredament ràpid. 
En la imatge següent es pot apreciar una de las mostres, l’anomenada nombre 16,
esferes o quasi esferes (forma de gota) vítries amb característiques d'haver-
se fos. Apareixen exemplars fosos per parelles, ternes i fins i tot quaterns. Hi 
ha exemplars més "deformes" amb forma de llàgrima. Altres exemplars 
presenten la superfície erosionada o amb aspecte verdós de possibles líquens o 
floridura. Altres exemplars presenten grumolls de calci adossats.

4. Activitats de divulgació.
4.1.  Visites.

L'Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) ha continuat les seves activitats 
divulgatives, rebent més de 1200 visites a l'observatori de l’OPM durant tot 
l'any (a excepció del mes d'agost), tant pel dia com durant la nit. Els 
participants en aquesta iniciativa gaudeixen d'aquestes visites en grups guiats i 
observen el sol durant el dia i objectes celestes durant la nit.
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4.2.  Xerrades. 
Durant el present any s'han seguit donant xerrades sobre astronomia en les 
escoles de Sant Miquel, Sa Joveria, S'Olivera i Sant Josep, a càrrec dels 
nostres socis Pedro Pérez i Ana Martín, continuant la feina feta d’altres anys 
amb la qual els nens i nenes de l’illa s’han posat en contacte directament amb els
objectes que hi ha al nostre univers.

4.3.  Cursos.  Enguany es varen desenvolupar els següents cursos a 
l'OPM:

4.3.1.Curs bàsic de maneig de telescopis i navegació celeste per a 
socis de l'AAE.
Es va fer la setmana de dilluns 25 a dijous 28 de gener de 2016 a sessions 
vespertines, de 20,30 a 22,30 hores. Telescopis, els diferents objectes 
celestes i l'observació pràctica van ser els temes que van desenvolupar els 
socis que van impartir les classes.
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4.3.2.Curs de fotografia bàsica.
Amb data 19 de juny 2016 va desenvolupar un curs de fotografia bàsica, 
dividit en tres blocs:
Programes necessaris per gravar els planetes i processar les fotos. Altres 
utilitats i programes.
Què fer amb les nostres fotos? Enviament a portals astronòmics, detecció 
d'impactes d'asteroides.
Sessió pràctica de captura i processat.

4.3.3.Curs de Introducció a l’Espectrometria. Amb data del 29 
d'octubre es va a dur a terme aquest curs. Van a participar 7 socis i va a 
consistir en dues parts, una teòrica on es va a explicar els fonaments 
d’aquesta activitat i l’altra pràctica que es farà posteriorment i on es traurà
l’espectre d’un parells d’esteles amb el processament posterior.

Curs de Astrometria. 
 El 4 de novembre va a impartir-se el curs de astrometria, a l’aula de l’OPM, 
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amb l'assistència de six socis i va  a consistir en informar dels fonaments 
teòrics d’aquesta disciplina astronòmica i de les seves aplicacions pràctiques 
en les activitats de la nostra agrupació. També va a explicar-se quines 
programes informàtics calen per al seu desenvolupament, la qual cosa es va a
completar en sessions posteriors.
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ACTIVITATS 
AL TCH
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II. Activitats al TCH.    

1. Manteniment de l'Observatori de Cala d'Hort (TCH).

1.1. Actualització dels equips informàtics.
Amb la compra de nous ordenadors es completa la fase dos de la renovació i 
manteniment iniciada l'any anterior. 

1.2.  Instal·lació de la infraestructura necessària per a una estació
de vídeo-vigilància i captura de bólids. 
La AAE té projectada la instal·lació d'un conjunt de càmeres All Sky a fi de 
millorar i ampliar la captura de bòlids i que, automatitzant la detecció permetria
el seu registre i enviament  de forma immediata a l'Institut de Ciències de 
l'Espai (CSIC-IEEC), amb el qual es col·labora des d'anys enrere. 

2. Projectes científics desenvolupats.

2.1.  Astrofotografia.
Com en anys anteriors, l'astrofotografia ha estat una de les principals 
activitats dels socis de l'agrupació, utilitzant-se tant els mitjans privats com 
els disponibles en els dos observatoris gestionats. En el cas especial del TCH els
objectes fotografiats són dels anomenats d'espai profund, com nebuloses i 
galàxies, i es requereix grans dosis de paciència, entusiasme i exactitud per a 
l'obtenció d'espectaculars fotografies, aconseguint en alguns casos que hagin 
estat premiades per l'Agència Espacial d'Estats Units.

2.2.  Astrometria i recerca de cossos transneptunians.
La astrometria és la branca de l'astronomia que es dedica al mesurament 
precisa de les posicions i el moviment dels astres. Mitjançant la captació 
d'imatges de l'TCH (Telescopi de Cala d'Hort) i l'anàlisi de les mateixes, l'AAE 
col·labora amb el Minor Planet Center a la confecció del cens de cossos menors 
del Sistema Solar. 
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3. Resultats científics.

3.1. Astrofotografia.
Aquest any s'han realitzat interessants i espectaculars fotografies d'espai 
profund des de les instal·lacions del TCH: calen destacar les següents:

El cometa Catalina C / 2013 US10, especial i molt interessant per a 
coneixement astronòmic. Residia en el núvol d'Oort (núvol esfèrica que envolta 
el sistema solar a una distància aproximada d'un any llum del Sol). Un "empenta 
gravitatori", produït pel pas d'alguna estrella propera, la qual va precipitar al 
Sistema Solar interior. És un missatger veraç carregat d'informació de primera
mà sobre els temps primordials de la Terra. Aquesta bella imatge va ser 
processada pel nostre company Faustino Márquez.
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M15, agrupació d’unes 100.000 esteles,  és un dels aproximadament 150 cúmuls 
globulars que queden, i es caracteritza per ser fàcilment visible amb prismàtics.

Aquesta espectacular fotografia va a ser seleccionada per a participar en els 
premis APOD que la NASA publica diàriament en la seua web.
La imatge ha estat processada per Rubén Quejigo Gutiérrez, vocal de l'AAE,  
amb una exposició total de 14 hores i 10 minuts. Les imatges foren capturades 
entre juny de 2013 i agost de 2014.

Galàxia d'Andròmeda, M31. És una galàxia espiral gegant amb un diàmetre 
de dos-cents mil anys llum i que conté aproximadament un bilió d'estrelles. És 
l'objecte visible a simple vista més llunyà de la Terra (encara que alguns 
afirmen poder veure a simple vista la Galàxia del Triangle, que està una mica 
més lluny). Està a 2,5 milions d'anys llum en direcció a la constel·lació 
d'Andròmeda.

La «instantània», processada per el nostre company Marco Antonio Yuste, ha 
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estat obtinguda mitjançant la presa de 286 imatges diferents d'aquest cos 
celeste, en els canals de Luminància (198 fotos), Vermell (30), Verd (18), Blau 
(30) i hidrogen alfa (10), que s'han combinat posteriorment en l'habitual 
sistema de processat perquè aflorin tots els detalls que conté aquest camp 
galàctic. Totes aquestes imatges sumen un total de 31 hores d'exposició i van 
ser obtingudes al llarg de nombroses nits entre els anys 2014 i 2015.

Aquestes 2 següents fotografies, també processades per l'AAE i preses des 
del Telescopi de Cala d'Hort (TCH) corresponen a un camp situat a la 
constel·lació de la Balena que inclou a dues galàxies diferents (NGC1055 i M77),
processat per Rubén Quejigo, i la galàxia del Triangle (M33), de la qual és autor
Marco A. Yuste. Totes dues han estat enviades com a candidates al APOD de la 
NASA.

16



Més informació: 

3.2.  Astrometria i recerca de cossos transneptunians.  

Nous asteroides:
Fins al moment de la redacció del present document, han estat descoberts 30 
nous asteroides per el grup d'astrometria de l'AAE a banda d’informar sobre 10
més per a confirmar la seva existència, la qual cosa demostra la gran capacitat i
rendiment de l'AAE en aquesta activitat de recerca.
Totes les observacions astromètriques són remeses al Minor Planet Center pel 
grup de astrometria de l'AAE. Quan un nou asteroide obté l'acreditació 
corresponent, se li atorga a aquest objecte una numeració definitiva.

Cossos transneptunians:
La nit del 9 de setembre de 2016 estava prevista l'ocultació d'una estrella de 
magnitud 16 (molt feble) per un asteroide transneptunià anomenat tècnicament 
TNO 2008OG19 i en el seguiment va participar el grup d'astrometria de l'AAE. 
La imatge representa l'esquema de la trajectòria d'aquest objecte en recórrer 
els cels del sud al nord d'Europa. L’ocultació finalment no va a poder ser 
registrada per el nostre equip degut a les adverses condicions climàtiques.

També al mes d’octubre l’AAE va rebre una petició de l’Institut d’Astrofísica de
Canaries, per a intentar seguir una possible ocultació estel·lar per el TNO 2005 
UQ513. El transit calculat passava per Italia i encara que les illes quedaven fora
de la franja d'observació per poc, atès que sempre hi ha un grau d'error 
bastant alt en aquest tipus de previsions, pot desplaçar-se cap a la península i 
en tal cas quedaríem dins de la zona de visibilitat.  Finalment l’ocultació no va a 
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poder ser observada.

4. Activitats de divulgació.

4.1. Trobades i quedades. Les següents activitats d’observació, 
fotografia i pràctica amb els telescopis particulars i de l’agrupació es varen dur 
a terme durant l’any 2016. La major part en l’entorn del TCH. 

4.1.1.Quedada per a socis del 30 de gener.
4.1.2.Quedada per al públic sol·licitada pel Consell Insular, del 12 

de març. Unes 25 persones es van interessar per aquesta activitat i que va
a ser guiada gràcies a cinc dels nostres socis, que varen operar tant amb els 
seus telescopis com els de l’agrupació.
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4.1.3.Quedada sol·licitada pel ajuntament de Sant Josep, l'1 
d'abril. En principi havia quedat confirmat amb el ajuntament de Sant 
Josep que aquesta quedada seria a Sant Francesc de ses Salines el 
divendres dia 1, a partir de les 21,30 hores (horari d'estiu), de manera que 
els telescopis tant particulars com de l’agrupació. Estava oberta al públic i a 
tots els socis, però finalment va haver de ser anul·lada a causa del mal 
temps.

4.1.4.Quedada per a socis del 9 d'abril. 
També feta en les immediacions de Cala d’Hort, els socis varen poder 
utilitzar els instruments de l’agrupació i els seus propis, en aquesta nit 
d’abril, el la que el temps, encara que va a estar una mica fred, no va resultar
cap impediment per a gaudir de unes bones observacions del nostres cels.

4.1.5.Conferència i quedada per al públic en Sant Antony. A petició de
la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Antoni es van organitzar 
dues activitats per part de l'agrupació: una conferència per al públic en 
general (astronomia a nivell bàsic) el divendres 20 de maig a l'auditori 
Cervantes i una quedada amb telescopis, el dissabte 28 de maig a l'esplanada
el centre social de Buscastell. Ambdues activitats van ser un èxit de públic i 
de participació.

4.1.6.Quedada per a socis del 9 de juny. 
Es va aprofitar aquesta quedada per a estrenar el telescopi Skywatcher-
Dobson-bk-12-goto de nova adquisició, que podem veure a la dreta de la 
següent imatge, mentre es manipulat per un dels socis i al mateix temps  un 
altre termina de preparar el seu per les observacions d’aquesta nit.

4.1.7.Quedada per a socis el 30 de juliol.
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4.1.8.Quedada per a socis el 11 d'agost «Nit de les Perseides».
4.1.9.Quedada per a socis el 24 de setembre.
4.1.10. Quedada sol·licitada pel Consell Insular (Conselleria de 

Medi Ambient) el 5 de novembre (posposada posteriorment per el 
29 de novembre).
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III. ALTRES ACTIVITATS      

1. Celebració del 60 aniversari de l'AAE. Amb motiu del 60 aniversari de 
l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, durant tot l'any s'han realitzat diverses 
activitats encaminades a celebrar tal esdeveniment. El fet de no haver-se pogut 
fer deu anys enrere, en el seu 50 aniversari, per motius aliens a la seva voluntat, ha
estat un esperó per bolcar en aquestes activitats tota la il·lusió acumulada en 
aquests últims seixanta anys. A continuació passem a descriure cadascuna d'elles 
en ordre cronològic.

1.1.  Xerrada de José García sobre meteorits.
Al voltant de 200 persones van assistir el divendres 19 de febrer, a la 
conferència 'Estels i asteroides: missatgers de l'espai', que va pronunciar 
l'expert José García al Club Diario de Ibiza. Al dia següent, un important 
nombre d'interessats es va acostar també a la mostra de meteorits que es va 
exposar a les dependències de l'Observatori de Puig des Molins, amb la 
presència també de José García, director del Museu de Meteorits de Canàries.
Durant la seva xerrada, García va explicar els diferents tipus de meteorits, la 
seva composició i procedència, així com els trets que permeten identificar-los 
com cossos procedents de l'espai. Algunes de les roques que va comportar van 
causar gran sensació entre el públic, que va poder contemplar amb els seus 
propis ulls fragments de Mart, la Lluna i els asteroides del cinturó principal.
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Més informació:     

1.2.  Exposició «D'Eivissa al cel»
Més de mil persones van visitar l'exposició "D'Eivissa al Cel" que, organitzada 
per l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE), va estar oberta al públic a Sa 
Nostra Sala des de el 7 d'abril fins l’1 de maig. Aquesta mostra va  incloure les 
millors fotografies que ha obtingut fins ara l'AAE con els seus telescopis de 
Cala d'Hort i de Puig des Molins, i també amb equips particulars dels eus socis.
L'exposició, activitat clau en la celebració del 60 aniversari de la fundació de 
l'AAE, va incloure també l'antic telescopi refractor de principi de segle XX que 
va funcionar a l'Observatori de Puig des Molins Fins l'any 2000, i que és 
conserva a perfecte estat.
La següent composició de nou imatges és una molt petita mostra de l’acollida per
part dels col·lectius i particulars que varen gaudir d’aquesta excepcional mostra 
de l’activitat de l’AAE des-de la seva fundació fins ara.
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Més informació:  
 

1.3.  Presentació del llibre «Estels d'Eivissa»
Centres educatius de tota Eivissa varen visitar la Sala Sa Nostra, que el dia 5 
d'abril, a les 20,30 hores, o es va acollir la presentació pública del llibre "Estels
d'Eivissa", una recopilació dels noms populars d'estrelles, planetes i 
constel·lacions a les illes Pitiüses.
L'Agrupació Astronòmica d'Eivissa ha publicat el llibre 'Estels d'Eivissa', que 
recupera noms populars d'estrelles, planetes i constel·lacions a les illes Pitiüses.
Són les denominacions que donaven als astres els nostres majors i que ja 
pràcticament han desaparegut de la memòria col·lectiva. El llibre es basa en 
gran part en la feina feta per Vicent 'Fornàs', de Xacoters de Balàfia, que 
durant els anys 80 va investigar entre nombrosos pagesos per recollir aquests 
noms.
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Més informació: 

1.4.  Cicle de Cine Astronòmic.
Amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa es va a
posar en marxa, des de el 26 de juny  i fins el mes de setembre, el cicle Cinema 
a la fresca amb la projecció de sis pel·lícules relacionades amb l'espai. 
 Les projeccions es varen fer al municipi d'Eivissa i es portaren per primera 
vegada a dues platges: Talamanca i ses Figueretes.

Els títols que formaven part del cicle tenien com a nexe comú l'espai en totes 
les seves vessants així es va poder veure tant pel·lícules  d'animació dirigides a 
un públic infantil com títols de clàssics del cinema.

Les projeccions i llocs on  es van a realitzar han estat les següents:

 21/06 Parc de la Pau – Wall-E

 05/07 Es Pratet - Encuentros en la Tercera Fase

 19/07 Platja Ses Figueretes – Gravity

 02/08 Plaça Antoni Albert i Nieto – Interstellar

 23/08 Platja Talamanca – 2001

 06/09 Cas Serres - Guardianes de la Galaxia

1.5.  Conferència de José Luis Rebolo. Director del Instituto de 
Astrofísica de Canarias. 30 de setembre.
El director de l’Institut d’Astrofísica de Canàries, Rafael Rebolo, va explicar a 
la seua intervenció al Club Diario de Ibiza que aproximadament un 50% de les 
estrelles poden tenir exoplanetes i que, d’aquests, la gran majoria serien de 
tipus terrestre, és a dir, de superfície rocosa i sòlida.
Rebolo, en la primera conferència del cicle organitzat per l’AAE per celebrar el 
seu 60 aniversari, va congregar unes 230 persones a la sala i va explicar els 
mètodes que s’empren per descobrir exoplanetes. El primer d’ells consisteix en 
mesurar, amb gran precisió i detall, la velocitat amb què es mou una estrella per 
descobrir alteracions periòdiques en aquest moviment. Aquests canvis 
demostren la presència de planetes al seu voltant. L’altre consisteix en la 
tècnica dels eclipsis, amb la qual es mesura la baixada de la lluminositat de les 
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estrelles quan un planeta hi passa per davant. Durant aquest trànsit es produeix
una disminució d’aquesta lluminositat i en funció de quina sigui aquesta reducció 
es poden deduir diverses característiques del planeta.
Rafael Rebolo va parlar també de l’instrumental que s’empra per descobrir 
planetes a altres estrelles, especialment els espectròmetres i els telescopis 
espacials de gran diàmetre, tot i que també s’empren telescopis terrestres, com
ara els situats a l’illa de La Palma (Canàries), dels quals és responsable el propi 
Rebolo.

Més informació:   

1.6. Conferència de Alicia Sintes, el 28 d’octobre. 
La doctora en Astrofísica i co-descubridora de les ones gravitacionals Alicia 
Sintes analitzà el passat 28 d’octubre,  al Club Diario de Ibiza, l'estat de la 
investigació d'aquest fenomen i va exposar els projectes que estan en marxa 
per avançar en el seu coneixement. Alicia Sintes va afirmar, davant un públic 
format per unes 150 persones, que les ones gravitacionals permetran conèixer 
què va succeir en els primers moments de l'Univers, concretament una fracció 
de segon després del Big Bang. Ara només és possible saber què va passar 
300.000 anys després del Big Bang. A més a més, va assenyalar que les ones 
gravitacionals aportaran una ingent quantitat d'informació sobre fenòmens i 
cossos celestes que ara romanen vetats al coneixement humà.
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Més informació:    

1.7.  Conferència de Jaime Zamorano sobre contaminació lumínica, 
el 11 de novembre.  Es divendres 11 de novembre Jaime Zamorano, 
professor de la Universitat Complutense de Madrid i uns dels actuals 
investigadors més actius en el camp de l’astronomia, va impartir la darrera 
conferència patrocinada per la nostra agrupació per a la commemoració del 60 
aniversari,  en el Club Diari d’Eivissa. L’assistència va a estar un absolut èxit i 
els assistents varen poder escoltar al més reconegut expert del país en aquest 
tipus de contaminació, tan feblement valorada en la nostra illa. 

Més informació: 

2. Assistència a congressos i cursos externs. 
Tant l'AAE com alguns del seus membres van a participar, tant a títol individual 
com representants de la nostra agrupació en alguns cursos i congressos que es van 
a realitzar al llarg d'aquest any 2016. Cau destacar els següents:

2.1.  Festival Art i Astronomia Starmus 2016. Enguany un dels nostres i 
més actiu soci, a més tresorer de l’agrupació,  va a anar a aquest Festival, que es
fa en les Illes Canàries i que compta amb la presència dels més importants 
científics i astrònoms de la actualitat. 
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2.2.  Curs «Todo lo visible y lo invisible».
En aquesta ocasió i també a títol privat, el nostre vocal de la AAE, Rubén 
Quejigo, va a rebre, durant el mes de juliol, un interessant curs a l’Institut 
d’Astrofísica de Canàries (IAC), patrocinat per la Universitat  Internacional 
Menéndez Pelayo i el Institut Nacional de Tecnologies Educatives y Formació 
del Professorat (INTEF)  amb un contingut que va a posar a l’abast dels 
participants  tota una serie de aplicacions pràctiques en astronomia i 
astronàutica, impartit, entre altres, per el mateix director de l’IAC Dr Rafael 
Rebolo.  
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3. Presencia de l'AAE als medis. L'Agrupació ha estat present en els mitjans
de comunicació, tant impresos com a internet i les xarxes socials, amb una 
projecció pública inèdita en anteriors anys. La celebració del seu 60 
aniversari, com és lògic, ha contribuït notablement a aquesta expansió de la 
seva presència als medis.
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Tant en els diaris locals, com regionals i de l'estat s'han fet ressò al llarg de
l'any de les activitats de l'agrupació, com pot visualitzar-se en la pròpia web
de l'AAE a través del següent enllaç: 
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