Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2014.
08/02. Observació astronòmica i astrofotografia.
Sessió d'observació amb telescopi i astrofotografia. Després d'un dia amb el pas
continu de bandes de núvols, vam tenir la sort que després de la posta del sol el cel va anar
quedant serè. Vam poder observar la Lluna, Júpiter amb els seus satèl·lits i la Nevulosa
d'Orió. La novetat és que en aquesta ocasió vam practicar l'astrofotografia amb telescopi i
els assistents es van poder emportar instantànies precioses de la Lluna i la Nevulosa d'Orió.
Una experiència per repetir-la.

04/04. Conferència: “Glaceres dels Pirineus. Evolució recent i extinció”.
A càrrec de Jordi Camins.
En Jordi Camins, expert glaciòleg igualadí que des de fa trenta anys estudia l'evolució
de les glaceres i en especial dels Pirineus ens torna a visitar amb noves dades i fotos
comparatives. Realment l'extinció de les glaceres dels Pirineus és imparable i ràpida, però
també s'ha descobert en els últims anys que un clima lleugerament més fresc comportaria
una recuperació també ràpida. Gaudim de les seves explicacions i aprofitem per adquirir els
seus últims treballs, en concret el llibre: Los 100 últimos glaciares del sur de Europa. Gràcies
Jordi per la teva tasca.
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01/06. Excursió a l’aeròdrom de Vilatorta.
Excursió circular que recorre els paratges on havia existit un aeròdrom de l'exèrcit
republicà durant la Guerra Civil. Vam sortir de les Set Fonts de Sant Julià en un matí
esplèndid. Al llarg del camí ens vam trobar amb diversos refugis antiaeris, un polvorí i les
restes d'un hangar. Els petits entraven a tots els refugis... i també els grans! Una ruta
distreta per fer una mica d'història.

28/06. Xerrada: “El Tao del cims” i Assamblea.
A càrrec de Pako Crestas.
Ens va visitar el muntanyenc Pako Crestas per explicar-nos l'experiència de fer una
travessa de 9 dies recorrent la corona de cims que envolten Andorra. Amb les seves imatges
i les seves paraules ens va transmetre les sensacions especials que es poden viure en una
travessa a muntanya. Tot seguit, vam fer l'Assamblea anual amb uns quants socis.
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19/07. Excursió al cim del Carlit.
En Jordi, la Laura, en Josep Maria i en Francesc vam gaudir d'una bonica excursió a
la Catalunya Nord, a la zona del Llac de les Bulloses i cim del Carlit. Un recorregut preciós a
través dels llacs ens va acostant al cim. Trepitgem alguna congesta de neu i grimpem una
mica per arribar a dalt de tot. Al cim les vistes són magnífiques. Descobrim el llac de Lanós i
als nostre peus queden tots els llacs del circ del Carlit, amb el pantà de les Bulloses al fons.
Només queda tornar i tancar el circuit recorrent els llacs que no havíem vist a la pujada.

21/11. Xerrada: “Commemoració de la Primera Guerra Mundial”.
A càrrec de Joan Fradera.
Enguany fa 100 anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El soci Joan
Fradera, a part de la seva passió per la meteorologia, també té molt interès per la història i
ha estudiat a fons la Primera Guerra Mundial. Així doncs, ens va oferir una xerrada molt
interessant per entendre el desencadenant de la guerra, l'evolució, anècdotes i el desenllaç,
farcida de fotografies, dades i música que ens van transportar a altres temps i ens van
descobrir uns fets horribles que no s'han de tornar a repetir mai més.
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