Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2019.
16/02. Astrobarris al Coll de Roda.
Arranquem l’any muntant els telescopis al barri del Coll de Roda. Al final del carrer
que limita les cases pel costat sud s’obre una bona panoràmica per observar les
constel·lacions d’hivern amb la sempre imponent constel·lació d’Orió i la seva nebulosa, així
com la brillant estrella Sirius. Per sobre de la cases, mirant cap a ponent, podem veure el
vermellós planeta Mart.

05/04. Xerrada: “Les mentides de l’astronomia”.
A càrrec de Francesc Pruneda.
Tenim moltes idees preconcebudes, mal fonamentades o simplement falses en
referència a aspectes relacionats amb l’espai, els extraterrestres, els viatges a la Lluna, etc.
Per això ens visita en Francesc Pruneda, membre d’Astroempordà, amb una interessant
xerrada per fer-nos reflexionar i desterrar alguns d’aquests mites mal entesos, sempre des
del punt de vista de la mirada crítica de la ciència.

13/04. Astrobarris al Pla Xic.
En aquesta ocasió muntem els telescopis en un turonet que queda al nord del barri
del Pla Xic. La situació elevada ens permet una bona visió del cel, tot i la contaminació
lumínica del poble a prop de l’horitzó sud. Els núvols ens fan una mica la guitza, però
aconseguim observar la Lluna que està en quart creixent.
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08/06. Astrobarris al Pla Xic.
Repetim l’observació astronòmica al barri del Pla Xic, a la mateixa ubicació, perquè
volíem anar al barri Sant Sebastià però fan un concert a la carpa. Aquesta nit tenim la Lluna
amb un creixent petit però el gran alicient es Júpiter, que cada dia surt més d’hora per
llevant, acompanyant la vermellosa estrella Antares.

12/07. Xerrada: “Passió per l’astrofotografia”.
A càrrec de Jordi Fraxanet.
Organitzem una xerrada a l’Espai sobre fotografia astronòmica. Ens visita en Jordi
Fraxanet, que fa molts anys que practica aquesta disciplina. Amb les seves imatges ens
submergim en un viatge pel cel nocturn amb boniques astrofotografies de paisatge, cel
profund i planetària. Tot un plaer que desperta molt interès.
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16/07. Astrobarris al Puigcebró. Eclipsi parcial de Lluna.
Aquesta no és una sessió d’observació corrent, perquè es produeix un eclipsi parcial
de Lluna. Així doncs, es desplacem a un punt elevat del poble, a mitja pujada del Puigcebró
on podem contemplar la sortida de la Lluna i l’evolució de l’eclipsi. Fem el seguiment fins al
seu màxim que es produeix a les 23:30.

21/09. Astrobarris al Pont Vell. Festa Major.
En motiu de la Festa Major de Roda de Ter organitzem una sessió d’observació
original, si més no per l’emplaçament. Muntem els telescopis al mig del pont vell. Des
d’aquest indret tenim bona visibilitat cap al sud. El planeta Júpiter i Saturn són les perles de
la nit. Molta gent s’atança, observa pel telescopi, conversa i pregunta sobre astronomia. Això
és el que ens agrada.

17/11. Taller: “Construïm un rellotge d’estrelles”.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
Un any més, per la Setmana de la Ciència col·laborem en les activitats que
s’organitzen a Sant Julià de Vilatorta. En aquesta ocasió proposem un taller per construir un
nocturlabi, un rellotge que ens dóna l’hora a partir de les estrelles. Expliquem als nens i
nenes com funciona i seguim pas a pas les instruccions per construir-ne un. Al final fem una
simulació i... funciona!
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28/11. Xerrada: “Pinzellades d’astrofotografia”.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
Preparem una xerrada al local del Grup Fotogràfic de Roda de Ter i Les Masies. Va
sobre astrofotografia i té l’objectiu d’explicar els conceptes tècnics que es necessiten per fer
una foto del cel nocturn. Es detalla tot el procés des de la planificació, el muntatge dels
equips, fer la foto i el processat. Una pinzellada per entendre els fonaments d’aquest món
apassionant.

29/11. Xerrada d’astronomia al CEIP Sant Miquel.
A càrrec de Lluís Sallés.
Organitzem una xerrada al col·legi El Petit Miquel pels alumnes de P5, aprofitant que
fan un projecte sobre els planetes. Muntem el telescopi a classe i s’asseuen al voltant.
Expliquem les parts del telescopi, consells de seguretat i mirem una xemeneia d’una casa
propera... que gran es veu! Després amb el programa Stellarium ensenyem les
constel·lacions, la història que representen i com les han interpretat les diferents
civilitzacions. També indiquem quins planetes es poden veure aquests dies i els convidem a
venir el proper dissabte a la sessió d’astrobarris.
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30/11. Astrobarris a l’Esquerda.
Davant el jaciment ibèric de l’Esquerda hi ha una esplanada on muntem els
telescopis i tenim bona visió cap a l’oest. Ens interessa especialment aquesta direcció perquè
podem veure una bonica corrua de planetes amb Júpiter, Venus, Saturn i la Lluna. Comença
a aplegar-se gent encuriosida i també molts pares amb canalla. L’observació és un no parar i
és que hi ha moltes coses interessants i sorprenents, des dels cràters de la Lluna, als anells
de Saturn o les llunes de Júpiter. Els assistents gaudeixen de l’activitat, així ens ho
transmeten i ens animen a tornar-hi l’any vinent.

5

