Amics de les Ciències
de la Terra i de l’Espai
Núm. 1 – Març 2013

El primer butlletí
Teniu a les mans el primer butlletí de l’entitat ACTER (Amics de
les Ciències de la Terra i de l'Espai). Després de 10 anys d’activitat
hem cregut que era necessari confeccionar un llibret perquè sigui un
testimoni de l’activitat de l’entitat, un espai on els socis puguin exposar
temes i un mitjà per donar-nos a conèixer.
Hem apostat per fer una tirada en paper imprès que distribuïm
als socis en primer lloc i a les entitats municipals, com la biblioteca, en
segon lloc. Creiem que malgrat ens trobem en plena era digital no hem
de descartar la impressió en paper. Qui més qui menys guarda retalls
de diaris antics i esperem que el contingut d’aquest butlletí també
perduri.
Ens hem marcat unes espectatives petites perquè siguin
assolibles. Així doncs la periodicitat serà anual i el nombre de pàgines
variable en funció de les aportacions que es facin.
El futur d’aquesta iniciativa només dependrà de l’empenta que
entre tots els soci i sòcies li volguem o poguem donar.
Esperem que acolliu amb entusiasme aquest primer butlletí i us
animem a que ens feu arribar les vostres aportacions per la propera
entrega.
Molt bon any 2013 ple d’activitats i salut!
ACTER (Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai)
Local social : Av. Tecla Sala, 37 - 08510 - Roda de Ter.
www.acterweb.com - acter_2002@yahoo.es
facebook.com/acter.roda - twitter.com/2002Acter

AGENDA D’ACTIVITATS 2013*
-

FEBRER: Sortida d’esquí i raquetes
ABRIL: Trobada del soci i assemblea
MAIG: Excursió de primavera
JUNY: Travessa
JULIOL: Astrocaminada
JULIOL / AGOST: Excursió a la “Congesta de la Llosa”
OCTUBRE: Excursió de tardor.
NOVEMBRE: Setmana de la Ciència

*Consultar a la web per informació detallada i actualitzada.

LA METEO
La climatologia de la Plana de Vic se la considera
submediterrània de tendència continental humida. Submediterrani
donat que no existeix el període aixut estival pròpi dels climes
típicament mediterranis; de tendència continental a causa de la gran
amplitud tèrmica, registrant-se alguns anys valors entre els 45º-50ºC
d'amplitud anual, o fins i tot al llarg d’un dia la oscil.lació ha arribat als
28ºC, similars a les que s’enregistren en els territoris més allunyats del
mar.

Observatori Meteorològic de Roda de Ter (Osona)
XOM.Estació:OS076 SMC
Climograma de Gaussen
(Període de referéncia 1996-2005)
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En el climograma s’observa l'evolució anual de les precipitacions
i les temperatures. Durant tot l'any, la corba de precipitació està per
sobre de les temperatures i això implica que no hi ha cap mes aixut. De
totes maneres no es reparteixen amb uniformitat al llarg de l'any, sinó
que es concentren en dos períodes ben delimitats: l'estiu, amb una
mitjana de 209.3 mm, i la tardor sent la mitjana de 212.9 mm. El mes
més plujós és el setembre amb 88.4 mm, i la precipitació mitjana anual
del període 1996-2005 es de 737,9 mm.

La temperatura mitjana anual és de 13,7ºC, però les mitjanes
mensuals tenen una amplia variació. Des dels 4.9ºC del mes més fred
(Desembre), als 23ºC del més càlid (Agost). Malgrat que les mitjanes
mensuals ja ens indiquen una gran diferència tèrmica al llarg de l’any,
fem notar que les temperatures extremes encara s’amplien més i que
per tant la tendència continental queda ben justificada. És remarcable
les extremes registrades en el període estudiat (1996-2005),
registrant-se màximes de 40.1ºC i mínimes de -15ºC. Aquesta
rigorositat de les temperatures, tant hivernals com estiuenques, és
deguda a la presència dels massissos del Montseny (Turó de l’Home
1.710 m) i de les Guilleries-Collsacabra, amb altituds entre els 1.1001.300 m, que barren l’entrada de les brises marines i el conseqüent
efecte suavitzador.
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El tret més característic dels clima de la Plana de Vic, encara
que no exclusiu, és la inversió tèrmica. La morfologia enclotada de la
Plana, envoltada de relleus importants, facilita la concentració d’aire
fred al fons, amb la qual cosa les temperatures de les zones baixes són
sensiblement inferiors a les enlairades, al contrari del que passa
habitualment. A Roda es veu accentuat el fenomen per trobar-nos a la
mateixa conca del riu Ter. A l’hivern, en dies anticiclònics -de calma
atmosfèrica-aquestes masses d’aire fred es condensen originant la ben
coneguda boira o "broma baixa" com l'anomenem els rodencs.
Remarcable el total anual de dies de boira matinal amb una mitjana del
període 1996-2005 de 110 jornades.
Joan Fradera i Nogué.
Observatori meteorològic de Roda de Ter.
XOM: Estació OS076. UTM X:443740 Y: 4648780 Fus: 31.

APUNTS D’ASTRONOMIA
La secció d’astronomia d’ACTER disposa des de l’any passat d’un
telescopi nou que ens ha d’obrir un ventall de possibilitats per a gaudir
de l’observació dels astres.
Es tracta d’un telescopi de tipus Newton, o sigui, constituït per
un mirall en lloc d’una lent. Les característiques de l’instrumental són:
-

Diàmetre: 254 mm.
Distància focal: 1.200 mm.
Montura computeritzada NEQ-6 Pro.
Ocular de 28 mm (Zoom 43X)
Ocular de 8 mm (Zoom 150X)

Observació de Júpiter el dia 10-12-2012.

L'instrument té dues característiques destacables. En primer lloc
el seu diàmetre el fa apte per observar objectes celests molt dèbils
(nebuloses, galàxies, cúmuls estelars, cometes) i en segon lloc disposa
de sistema Go-to, és a dir, que un cop alineat es pot dirigir a un astre
automàticament. Disposa d'una base de dades amb més de 14.000
astres.
El passat mes de desembre vam poder provar el telescopi
observant el planeta Júpiter que es trobava en una posició òptima. Vam
veure amb tota claredat els detalls nuvolosos de la seva superfície com
a bandes de to més fosc.
Tal com vam fer pel desembre, informarem per mail, twitter i
facebook de les observacions amb poca antelació a fi d'assegurar una
nit amb cel serè. Si algun soci té ganes de proposar una observació,
només ho ha de comunicar i mirarem de coordinar-ho.
Francesc Gutiérrez Bonilla

FITXA D'EXCURSIÓ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Títol: “El gorg Negre de la riera del Sorreigs”.
Comarca: Osona. Voltreganès.
Àmbit: Plana.
Temps: 1h 15mi.
Distància: 2,8 Km anada. 5,6 Km total.
Desnivell: 100 m.
Punt d'inici: Pugví, fi de la carretera passat Santa Cecília.
Circuit: Lineal. Anada i tornada.
Època recomanada: Tot l'any.
Cartografia: Alpina. Lluçanès (E 1:40.000).
Observacions: Seguim el traçat del PRC-46. És un indret ple de
llegendes de bruixes. Diuen que allí s'hi reunien i congriaven
tempestes molt fortes que malmetien les collites.
Bibliografia: “100 llegendes de la Plana de Vic” de Xavier Roviró.
Editorial Farell.
Croquis de la ruta:

Francesc Gutiérrez Bonilla

RESSENYA D'ESCALADA
Us proposem una ressenya d'escalada clàssica de la regió
d'Agulles, a la muntanya de Montserrat. Es tracta d'una via oberta per
J. Cerdà i J. Riera l’any 1958 i rebatejada amb el nom de Ven-Suri-Ven
en honor als seus primers ascensionistes (Ventura, Surinyach i
Vendrell). És una de les vies més boniques de la zona d’agulles per la
seva espectacular vista sobretot en el seu segon i tercer llarg. Segueix
la fissura que travessa en forma de “S” tota l’agulla de la bandereta.

Fem l'aproximació des del pàrquing de Can Massana, seguint el
GR-172 en direcció al monestir. Un cop al Coll de Guirló agafem el camí
que ens porta al Coll de les portelles, però a pocs metres d’iniciar el
camí ens desviem a l’esquerra per un sender amb fites que ens
conduirà fins el peu de la paret.
L1: El primer llarg segueix un diedre marcat, sense
assegurances però fàcilment equipable amb algun tascó, fins arribar a
un arbre on muntarem reunió. Aproximadament són uns 25m de IV.
L2: El segon llarg segueix la fissura en forma de “S” havent de
superar petits diedres més fins però bastant ben assegurats. Arribem a
la segona reunió, la més espectacular de la via per les vistes que hi ha.
35m V+.
L3: És el llarg més difícil i vertical de la via però alhora molt ben
assegurat, amb un munt de claus antics que ens permeten superar el
pas en A0 fins arribar a la reunió per un tram de III.
L4: Enfilem el diedre per una escalada fàcil però només hi ha un
únic buril fins arribar a les sabines que veiem dalt de tot. Un cop
superada l’última sabina deixem la xemaneia per escalar la placa, un
tram exposat però de poca dificultat. Un cop arribem al coll podem
empalmar el llarg per arribar dalt el cim de la bandereta. 50m de IV+.
El descens el realitzem fent un ràpel per la cara sud de l’agulla i
tornem per un curriol marcat amb punts vermells fins el Coll de la
Portella.
Eduard Gutiérrez Bonilla.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
www.gelicehielo.com (Extinció de les glaceres per Jordi Camins).
www.radlherr.de (Webcams alemanyes).
www.meteoclimatic.com (Xarxa d'estacions automàtiques).
www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html
(Xarxa d'observadors meteorològics).

ELS SONS DE LA NATURA
Com diu Eloïsa Matheu, especialista en sons de la natura, “el so
és fugisser i només queda en una bona memòria auditiva”. Els científics
al llarg del temps han intentat resoldre aquesta qüestió, però no ha
estat fins entrat el segle XX, gràcies els avenços tecnològics, amb
invents com la gravadora i l'espectrògraf1, amb els quals s'han pogut
fer i estudiar enregistraments acústics.

Un magnetòfon clàssic de cinta magnètica en bobines.

Els registres sonors de la natura permeten abordar altres
aspectes de la biologia de les espècies. Són un recurs didàctic molt útil
en la identificació de les vocalitzacions dels animals i del so ambiental,
ajudant a divulgar i fer entenedors determinats conceptes ecològics.
Theodore A. Parker III (1953-1993) era reconegut pel seu
treball de camp del cant dels ocells. Va catalogar més de 1.600
espècies a l'Amèrica Llatina, a partir d'uns 20.000 registres. En
l'actualitat, aquest material es troba a l'arxiu sonor de la Cornell
University (EUA). El coneixement que es té de la biodiversitat de la
regió neotropical es deu la major part gràcies a Parker.

Theodore A. Parker III fent un enregistrament sonor.

1 Com defineix el Gran Diccionari de la llengua catalana, “Aparell per a la
determinació del nivell relatiu de les diferents freqüències que integren un so
complex.”

En la societat que vivim, amb la contaminació acústica que hi ha
al nostre entorn, és difícil percebre i reconèixer sons, en canvi estem
acostumats als sorolls diaris. L'adaptació al nostre tipus de vida ens ha
reduït aquesta capacitat.
Per això, com tan bé sabem els socis d'ACTER, és important
saber escoltar els sons que ens regala la naturalesa, in situ, o sigui, al
mateix entorn natural.

Webs per consultar:
http://www.sonidosdelanaturaleza.com/
(guies
sonores
de
la
discogràfica Alosa)
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27378 (Atrapa-sons de la
natura)
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_A._Parker_III
(biografia
del
desaparegut Theodore A. Parker III)
Articles d'interès:
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000027/00000054.pdf
(estudi d'Eloïsa Matheu, Un sentit poc explorat en ciència? Gravacions
de la natura)
Mariona Deniel Ricart.

JOCS MENTALS
Us proposem unes jugades d'escacs perquè feu una mica de
gimnàstica mental.
• Problema Fàcil:
Negres juguen i fan mat en dos.

Solució:
1.Ah2+, Cxh2 (si 1...Rh1; 2.Cxf2++); 2.Dh2++;

• Problema Mitjà:
Blanques juguen i fan mat en tres.

Solució:
1.Dxg8+, Rxg8; 2.Tf8+, Axf8; 3.Txf8++;

• Problema Difícil:
Blanques juguen i fan mat en cinc.

Solució:
1.Axh7+, Rxh7; 2.Cg5+, Rg8; (si Rg6; 4.Dh5++) 3.Dh5,
Ac2; 4.Txc2, .. seguit de 5.Dh7++;

Arnau Oms Bruguera.

26-02-2012 Ruta de les tres Colades. Garrotxa.

24-03-2012 Visita a l'Observatori de Sabadell.

7-07-2012 Travessa Vallter-Canigó.

