Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2013.
10/05. Assamblea.
Assistents a l'assamblea anual. Moment per fer balanç, aportar noves idees i
enguany la presentació del primer Butlletí d'ACTER, amb una periodicitat anual confeccionat
amb les aportacions dels socis i sòcies.

14/06. Projecció: "Cap de Creus – Fisterra - Porto: 2000 km a la motxilla".
A càrrec de Miguel Angel Ramos.
En Miguel Angel Ramos és de Manresa i ens presenta la travessa que va realitzar des
del Cap de Creus fins a la ciutat portuguesa de Porto. Va recórrer els Pirineus pel GR-11, el
Camí de Sant Jaume fins a Fisterra i va girar cap al sud fins a Porto. Sens dubte una
aventura plena d'anècdotes, coneixences i moments per reflexionar.

14/07. Excursió a la Congesta de la Llosa.
Excursió que venim fent des de fa un anys per visitar un racó de Vallter on es manté
una congesta de neu fins ven entrat l'estiu, la Congesta de la Llosa. Aquest any té una
extensió destacada. Abans de tornar cap a casa fem una parada al bonic poblet de La Roca.
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21/09. Cursa d’orientació “Volta a la feixa”.
Col·laborem amb l'Espai per organitzar una cursa d'orientació popular anomenada:
Volta a la Feixa. Es fa en el marc de les activitats de Festa Major de Roda de Ter.

05/10. Travessa Viladrau – Matagalls – Balenyà.
Vam sortir de fosc amb el primer autocar des de Vic a Viladrau. Anavem sols, tot
l'autocar per nosaltres. Vam deixar el poble de Viladrau enrere a través del boscos i entre la
boira, però a mitja pujada ja vam deixar enrere la boira. Des del prat de Coll Pregon de
seguida vam arribar al cim del Matagalls. Una estona per esmorzar i vam començar a baixar
en direcció oest per la carena. Després d'unes hores i travessant un alzinar vam arribar al
Brull. Seguint una pista vam enfilar cap a Seva, parant a mig camí per dinar. Després de
Seva, un esforç més i vam acabar la travessa a St. Miquel de Balenyà. Només quedava
agafar el tren fins a Vic.
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12/10. IX Astrocaminada.
Una de les activitats estrelles de l'entitat, en aquesta ocasió vam celebrar la 9ena
edició. La novetat va ser l'estrena del nou telescopi. Tot i així el temps no va acompanyar
massa i els núvols no ens van permetre observar.
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29/11. Presentació de la nova web de Rodameteo.
A càrrec de Joan Fradera.
El nostre company Joan Fradera ens va presentar la nova imatge i la web renovada
de l'observatori meteorològic de Roda de Ter i Les Masies: www.rodameteo.cat. Aquesta web
ha estat dissenyada per Digitàlia Audiovisuals. En Joan ens va explicar en l'instrumental de
l'observatori i la tasca que realitza des de l'any 1995. Ara Roda compta amb un observatori
oficial que forma part de la XOM i del Servei Meteorològic de Catalunya. Agraïm la presència
de l'alcalde i el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roda.

05/12. Conferència de meteorologia al CEIP de Roda de Ter.
A càrrec de Joan Fradera.
En Joan Fradera va realitzar una conferència sobre meteorologia al CEIP Roda de Ter,
amb fotografies i instruments que utilitza a l'observatori.
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