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L a recerca sobre el cosmos sempre ha atret molts investigadors 
i ciutadans per diferents motius, però, a mesura que ha passat 

el temps, s’ha posat de manifest que fer recerca en l’espai és quel-
com més que un desig per conèixe’l i comprendre aspectes com, per 
exemple, l’origen de l’univers: a hores d’ara, fer recerca sobre l’espai 
és, cada cop més, fonamental per a la comprensió de molts fenòmens 
físics, químics i biològics. A la vegada, tot allò relacionat amb el 
desenvolupament de noves tecnologies esdevé clau per a molts dels 
avenços que, després, s’apliquen al progrés i al benestar general de 
la Humanitat, per la qual cosa la indústria espacial esdevé un dels 
camps en els quals la innovació tecnològica és ben present i cada cop 
té un impacte més gran en les activitats econòmiques dels països 
més avançats. 

En aquest cicle de conferències, l’Institut de Ciències de l’Espai 
del CSIC (ICE-CSIC) presentarà algunes de les recerques més des-
tacades en les quals és present. L’ICE-CSIC —una de les entitats 
que forma l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en 
el qual coŀlaboren la Generalitat de Catalunya i les Universitats de 
Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica— té com a objectiu 
principal l’avenç general en els estudis sobre el cosmos, tot ajudant 
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a millorar la capacitat científica i tecnològica del nostre sistema de 
ciència i tecnologia, participant en projectes i missions espacials 
de primer ordre a nivell internacional, com la LISA Pathfinder, fi-
nançats per l’Agència Europea de l’Espai —ESA— o la dels Estats 
Units de Nord-Amèrica —NASA—. L’ICE-CSIC té com a principals 
àmbits de recerca l’astrofísica i les ciències planetàries, la física i la 
cosmologia com també l’enginyeria avançada. 

• 15 de febrer de 2016
Mirant el món amb GPs 

Dra. Estel Cardellach (ICE-CSIC/IEEC)

Els senyals de navegació per satèŀlit, com ara els transmesos per la cons-
teŀlació GPS, contenen informació valuosa del medi pel qual es propa-
guen (l’atmosfera), com també de les superfícies en què es reflecteixen 
(oceans, gels polars, certs terrenys...). Els científics fa més de vint anys 
que desenvolupen noves tècniques per extreure informació del sistema 
Terra (meteorologia, oceanografia, clima) utilitzant aquests senyals. El 
grup d’observació de la Terra de l’Institut de Ciències de l’Espai ha estat 
pioner en algunes d’aquestes tècniques, com ara la reflectometria GPS i 
les radio-ocultacions. El març del 2016 es preveu el llançament del pri-
mer satèŀlit espanyol d’observació de la Terra, PAZ, on aquest grup ex-
perimentarà amb un nou concepte de mesura de la pluja intensa basat 
en senyals GPS (experiment ROHP-PAZ). A la conferència s’explicarà 
planerament com funcionen els GPS, com es poden utilitzar per moni-
toritzar la Terra, i detalls i aventures de la nova missió espacial.

• 22 de febrer de 2016
la missió lisa Pathfinder: aprenent a escoltar l’univers 

amb les ones que einstein va predir
Dr. Carlos F. Sopuerta (ICE-CSIC/IEEC) 

Fa justament un segle Einstein va completar la seva teoria de la gravita-
ció, la Relativitat General, amb la qual va explicar l’avanç del periheli de 
Mercuri i va realitzar una sèrie de prediccions, entre elles la desviació 
de la llum per cossos massius que el va fer mundialment famós, totes les 
quals s’han confirmat experimentalment excepte una: l’existència d’ones 
gravitatòries. El motiu pel qual no s’han detectat encara, tot i que tenim 
grans evidències indirectes de la seva existència, és que la gravetat és la 



força més feble de totes les que coneixem. Tal és la dificultat que fins als 
anys 60 no es va començar a desenvolupar la tecnologia necessària per 
detectar-la. Actualment tenim diversos detectors terrestres de segona ge-
neració que s’espera que n’aconsegueixin les primeres deteccions abans 
del final de la dècada actual. D’altra banda, l’Agència Espacial Europea 
(ESA) dedicarà la seva tercera missió de classe gran (eLISA) a un observa-
tori espacial d’ones gravitatòries que desenvoluparà un ambiciós progra-
ma científic, detectant les ones gravitatòries produïdes per la coŀlisió de 
forats negres supermassius, sistemes binaris ultracompactes en la nostra 
galàxia i els ressons de l’Univers primitiu. A partir d’aquestes observa-
cions s’esperen descobriments revolucionaris en Astrofísica, Cosmologia 
i Física Fonamental. LISA Pathfinder és una missió precursora de l’ESA 
que es va llançar el 3 de desembre de l’any passat i que durant el 2016 
realitzarà una sèrie d’experiments que demostraran que la tecnologia per 
a eLISA està preparada. En aquesta conferència es presentarà la missió 
LISA Pathfinder, el seu estatus i la important contribució de l’Institut 
de Ciències de l’Espai en coŀlaboració amb la indústria local. També es 
descriurà el passat, present i futur de la nova astronomia basada en la 
detecció d’ones gravitatòries.

• 29 de febrer de 2016
la missió espacial euclides: estudiant l’energia fosca

Dr. Francisco J. Castander (ICE-CSIC/IEEC)

La missió espacial Euclides de l’Agència Espacial Europea té com a prin-
cipal objectiu l’estudi de l’energia fosca. Va ser seleccionada per l’ESA el 
2010 i s’espera que sigui llançada el 2020. Euclides farà un cartografiat 
del cel de 15.000 graus quadrats en l’òptic i en l’infraroig proper, i detec-
tarà centenars de milions de galàxies. Estudiarà l’energia fosca observant 
les distorsions gravitatòries i l’agrupament de les galàxies. L’Institut de 
Ciències de l’Espai participa activament a la missió amb la contribució 
als instruments, al segment científic de terra, als grups d’explotació cien-
tífica i a la direcció del projecte. 



• 7 de març de 2016
Recerca espacial en altes energies.

els fenòmens més energètics de l’univers 
Dra. Margarida Hernanz (ICE-CSIC/IEEC)

L’astrofísica d’altes energies revela els fenòmens més energètics de l’Uni-
vers, com per exemple les explosions esteŀlars de les supernoves, que 
sintetitzen la major part dels elements químics que formen la Terra i 
els seus éssers vius; estem fets de pols d’estrelles. L’estudi dels raigs X i 
gamma provinents del Cosmos es realitza mitjançant instruments em-
barcats en satèŀlits, ja que són absorbits per l’atmosfera terrestre, i ens 
mostra un Univers molt diferent del que veiem amb telescopis terrestres. 
Presentarem alguns d’aquests satèŀlits, passats i futurs, amb especial èm-
fasi en aquells amb participació rellevant per part de l’Institut de Ciències 
de l’Espai, com també els principals resultats científics que se’n deriven.

• 14 de març de 2016
Cercant una nova Terra

Dr. Ignasi Ribas (ICE-CSIC/IEEC)

Hi ha altres éssers vius a l’Univers? Quant trigarem a trobar altres plane-
tes com el nostre? Com sabrem si estan habitats? Aquestes són preguntes 
que no deixen indiferent ningú. El més engrescador és que la ciència 
està a un pas de poder-hi donar resposta. A data d’avui coneixem uns 
2.000 planetes que orbiten altres estrelles, i la Natura ens ha revelat una 
riquesa de sistemes planetaris que mai no hauríem imaginat. Això ha 
estat gràcies al desenvolupament de tècniques per aconseguir mesurar 
la velocitat, la brillantor i la posició de les estrelles amb una precisió ex-
quisida. En aquesta conferència es farà un repàs dels mètodes que ens 
permeten descobrir exoplanetes i es descriuran les darreres troballes més 
espectaculars. També es presentaran missions espacials i projectes, en 
especial aquells en què participa l’Institut de Ciències de l’Espai, que 
han de permetre continuar aquesta gran revolució científica per arribar 
a descobrir planetes semblants a la nostra Terra.


