Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2017.
04/02. Xerrada sobre els fenòmens astronòmics singulars del 2017.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
A la sala de plens de l’Ajuntament de Les Masies de Les Masies de Roda oferim una
xerrada per explicar les efemèrides astronòmiques que ens depara l’any. Fem un repàs a les
fases de la Lluna, la posició més interessant dels planetes, els eclipsis, que no en tindrem
cap a la nostra zona però si un de total que passarà pel centre d’EEUU i, sobretot, animem a
la gent a observar amb nosaltres.

05/05. Nit d’estrelles al CEIP Emili Teixidor.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
Des del CEIP Emili Teixidor rebem la petició d’organitzar una activitat astronòmica.
Ens posem d’acord amb les mestres i preparem una xerrada i observació al pati. Coincideix
també amb un berenar que organitza l’AMPA, i que acaba d’amenitzar l’activitat. En una aula
plena a bessar de nens i nenes fem un viatge virtual per l’Univers que desperta moltes
preguntes, algunes molt enginyoses. La nit ens acompanya i sortim a observar amb el
telescopi la Lluna, Júpiter i Albireo, una estrella doble preciosa!
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01/07. Nit astronòmica a Vilalleons.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
L’Associació de veïns de Vilalleons ens convida a fer una xerrada astronòmica i tot
seguit observació amb telescopi. La xerrada tracta d’un Viatge per l’Univers, sortint de la
Terra i fins a les galàxies més llunyanes que desperta l’interès de petits i grans amb moltes
preguntes per respondre. L’observació a la plaça de l’església és impossible perquè està molt
ennuvolat i ho hem de deixar per una altra ocasió.

19/11. Xerrada: “Història, funcionament i construcció de rellotges de Sol”.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
En motiu de La Setmana de la Ciència organitzem una xerrada a Sant Julià de
Vilatorta sobre els rellotges de Sol. S’explica la història, evolució d’aquest aparell i el principi
de funcionament. Tot seguit es mostra una selecció de fotografies de rellotges de Sol de
diversos tipus que es troben a Osona i a altres indrets de Catalunya, Espanya o ciutats
Europees. Per acabar sortim a l’exterior del pavelló on hi ha un conjunt escultòric amb cinc
rellotges, anomenat Àngel de la Concòrdia, i comprovem el funcionament in situ.
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