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RETA 2014

Este año, la reunión anual de Constructores 
Aficionados de Telescopios, denominada tradicio-
nalmente RETA, alcanza su XIV edición, y se va a 
celebrar el fin de semana del 22 al 24 de agosto, 
en Javalambre.

El alojamiento se ha previsto en un alojamiento 
rural llamado “Cabañas de Javalambre”  que se 

encuentra ubicado a 4 km de las pistas de esquí 
de Javalambre y a otros 4 Km de Camarena de la 
Sierra, en la provincia de Teruel.

Hay tres tipos de cabañas: 
     La cabaña estándar que dispone de 

dos habitaciones dobles con dos camas indi-
viduales en cada habitación. El precio para 
cuatro personas / dos noches  es de 240 €. 
     Cabaña suite  que dispone de una habitación 
con cama de matrimonio, cuarto de baño con 
jacuzzi y salón comedor con chimenea de leña. El 
precio para dos personas / dos noches  es de 196 €. 
     Cabaña dúplex, con capacidad para 5 a 

7 personas, tiene dos dormito-
rios dobles (uno de ellos con cama de matri-
monio) y uno individual con mirador a la sie-
rra, baño con ducha y aseo de cortesía, cocina 
office y gran salón con sofá-cama. El precio 
para siete personas dos noches  es de 430 €. 
Todos los precios llevan el IVA inclui-
do (a día de hoy es un 10%, pero…) 
   

Este año puede ser un reto, observar ascendien-
do al Pico de Javalambre a 2020m. de altura y a 
10,9 Km. (20 minutos) de las Cabañas.

Es posible que se pueda realizar una visita a los 
observatorios del Pico del Buitre, además de una 
sesión de estudio y realización de time lapses, y 
otra de  confección de espejos metálicos, aunque 
el programa todavía no es definitivo. 
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ESPAIS I ESTRATÈGIES. XXXI  Universitat d’Estiu 
de Gandia

Treballant el present per a construir el futur.

El terme espai representa allò que ens envolta, en 
diferents conceptes i en distintes disciplines. L’espai 
físic, el geogràfic, l’escènic, el cultural, l’espai exte-
rior... són accepcions d’un terme ambigu i multidi-
mensional. L’espai territorial forma part de la nostra 
realitat individual i col·lectiva. Constituïx un factor 
condicionant de la cultura, l’economia, la societat o el 
pensament. Un espai viscut i identificat per individus 
i compartit per col·lectivitats. De la mateixa manera 
hi ha un espai mental, relacionat amb l’entorn, que 
contribuïx a la configuració de la pròpia personalitat i 
que és depositari de gran varietat d’imatges i temes.

Observem el cel des de la Universitat.  
(Divendres 25 de juliol a les 22.30 h.)

Capficats en les nostres dèries urbanes no aixequem 
el cap per observar les meravelles del cel que tenim 
damunt. De nit, si la contaminació lumínica causada per 
la il·luminació urbana ens deixa, podem observar el movi-
ment aparent però constant de les constel·lacions al nos-
tre voltant on hi destaca el caminar errant dels planetes. 
 
L’activitat oberta consistirà en la descripció de les 
constel·lacions visibles i en l’observació d’algunes 
nebuloses i cúmuls estel·lars, a més dels planetes Mart 
i Saturn. Veure la rodonesa del planeta roig  o l’anell del 
planeta gasós és un goig per als sentits. Però a més a més, 
enguany aquests es troben a les seues mínimes distàn-
cies a la Terra i això, en una bona nit, permet observar 
detalls a la superfície generalment no visibles, com els 
casquets polars de Mart i uns pocs satèl·lits en Saturn. 
 
L’observació tindrà lloc en el carrer Tossal davant de 
la seu de la Universitat i comptarà amb la col·laboració 
dels membres de l’Agrupació Astronòmica de la 
Safor. Disposarem de diversos telescopis motorit-
zats i d’uns prismàtics astronòmics. També ens con-
nectarem a un telescopi professional per obtindre 
imatges de galàxies a través del projecte GLORIA.


