Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2016.
24/01. Visita a l’espai Meteovilatorta.
Hem visitat l'observatori meteorològic de Sant Julià de Vilatorta i el museu de la
Meteorologia de la mà del seu responsable, en Lluís Solanas. L'inici de la visita ha estat a
l'observatori on en Lluís ens ha explicat el funcionament de cada aparell, actualment
electrònics i automàtics. Així i tot, també hem vist aparells manuals que són molt didàctics i
serveixen per entendre els orígens de l'observació meteorològica. Després d'un esmorzar
hem pogut veure aparells antics i descobrir la figura del Padre Cazador, un pioner de la
meteorologia a casa nostra que durant 57 anys ininterromputs va anotar les observacions
des del seu observatori al Col·legi del Roser. Gràcies Lluís per l'acollida i les explicacions.

12/03. Observació amb telescopi.
Un grupet de socis ens vam aplegar a la plaça de l'Esquerda per observar els astres.
Després de muntar els telescopi i fer tots els preparatius vam començar l'observació visual.
Primer la Lluna i Júpiter, més fàcils. Després objectes de cel profund: cúmuls oberts (cúmul
doble de Perseus, el Pessebre, M35) i per acabar vam fotografiar una galàxia espiral (El
remolí, M51). El temps ens va acompanyar, amb cel serè i poc fred, així vam gaudir d'una
bona vetllada astronòmica.
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03/04. Excursió a les Baumes dels Teixidors.
Amb l'arribada de la primavera comencem la primera excursió de l'any. En aquesta
ocasió hem visitat un indret feréstec i ple d'història amagat en les buscúries de Llaers, a
Santa Maria de Besora. Aparquem sota el castell de Llaers i ens desviem per visitar el panteó
dels Carlins, que ens recorda la brutalitat de les guerres Carlines. Tornem a l'inici i
emprenem la pista que va a la masia del Teixidor, un casal amb boniques galeries a la façana
de migdia i un rellotge de Sol digne d'admirar. Continuem el camí que de seguida ens porta
fins a Les Baumes. Les construccions estan cada vegada més deteriorades, però encara ens
podem ficar dins l'habitacle i imaginar com deuria ser de dura la vida en aquest indret ara fa
60 anys, quan van quedar abandonades

06/05. Conferència: “Glaceres del món”.
A càrrec de Jordi Camins.
De nou ens torna a visitar en Jordi Camins, observador glaciòleg, per posar-nos al
dia de l'estat de les glaceres. Mitjançant la comparativa de fotografies ens mostra el retrocés
accelerat que estan patint les glaceres de tot el món i amb una ullada especial al Pirineu. No
hi ha dubte que la seva extinció està cantada si continua l'escalfament del planeta. En
aquesta ocasió ens va ensenyar imatges de l'Antàrtida, expedició que va realitzar el 2015. La
bona notícia és que en aquesta zona les glaceres aguanten amb bona salut.
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21/05. Nit d’estrelles a l’Esquerda.
En motiu de la celebració de la nit dels museus, col·laborem amb el Museu
arqueològic de l’Esquerda oferint una observació astronòmica amb telescopi a l’esplanada del
jaciment. Podem observar la Lluna i Mart just a sota. El públic queda entusiasmat i ho
celebrem amb una copa de cava.

15/07. Música, mites i estels.
Aquesta activitat és una col·laboració amb els Amics de la Música de Manlleu.
Consisteix en un concert a l’aire lliure on es combinen peces musicals interpretades pel
pianista Daniel Taboada, amb narració dels mites de les constel·lacions per part de l’actor
Xavier Boada i amb orientacions en el cel per localitzar les estrelles per part de Francesc
Gutiérrez. Mentrestant els espectadors poden gaudir de l’espectacle estirats a la herba o
assaborint un deliciós picnic ofert pel restaurant Cau Faluga. Ha estat una experiència
novedosa i molt gratificant!
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23/10. Excursió als cingles de Vilanova.
Aquesta vegada ens dirigim a Vilanova de Sau per pujar als cingles que es troben a
la dreta del poble i barren el pas cap a La Plana de Vic. Comencem seguint el GR fins assolir
el cim de la cinglera. Continuem entre boscos i prats i arribem a les ruïnes de l’ermita de
Santa Margarita d’Ardola. Tot seguit el camí s’enfila entre balmes i roques fins al cap
d’amunt de la roca del Far des d’on es gaudeix d’una àmplia panoràmica. Desfem la ruta i
baixem per un camí dreturer que ens torna al punt de sortida. Alerta però, perquè mentre
tornem comencem a trobar bolets i això fa que acabi sent un dia rodó!

4

