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El butlletí continua...

Després  de  recopilar  les  col·laboracions  dels  socis  hem
confeccionat el segon butlletí d'ACTER, que correspon al d'aquest any
2014.

En aquest llibret trobareu el resum meteorològic de l'any 2013
confeccionat per Rodameteo, el reportatge de les inundacions del mes
de setembre, uns apunts d'astronomia sobre els primers resultats en
astrofotografia,  fotografies  dels  socis  i  una  ressenya  d'esquí  de
muntanya. 

Esperem que el butlletí sigui del vostre interès i agraïm a tots
aquells que heu col·laborat en omplir-lo de contigut. Animem també a
la resta  de socis per tal  que ens feu arribar les vostres aportacions
(fotografies, textos, ressenyes, viatges, etc.). Ho podeu fer a través del
correu electrònic: acter_2002@yahoo.es

* Foto de portada: Llamp. Joan Fradera. 

Te'n recordes?
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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

OCTUBRE DE 2002.

L'exposició d'aparells i fotos de 
meteorologia a l'Aula de Cultura 
de la Caixa de Manlleu de Roda 
ha atret l'atenció de gent de la 
comarca. 
Volem donar les gràcies ben 
cordials als amics que 
amablement ens han cedit tot el 
material exposat: En Manel Dot, 
que ens ha deixat molts dels 
aparells, així com les fotografíes 
fetes per ell mateix (felicitats), 
en Lluís Solanes i el Col·legi del 
Roser de Sant Julià de Vilatorta, 
ens han deixat els aparells antics
de meteorologia, molt ben 
conservats i els amics de l'ACOM 
(Associació Catalana 
d'Observadors Meteorològics) 
que han cedit més aparells de 
mesures.



RESUM METEOROLÒGIC DEL 2013

Observatori meteorològic de Roda de Ter i Les Masies

TEMPERATURES
Temperatura mitjana anual:       13.4º (-0.7º)
Mitjana mes més càlid:               23.7º (+0.8º) mes juliol
Mitjana mes més fred:                   4.7º (-0.7º)  mes gener
Màxima més alta de l`any:          34.7º dia 31 juliol
Mínima més baixa:                       -6.2º dia 25 de gener
Total dies a =<0º :                       79 (74)
Total dies a =>30:                        57 (61.1)
Amplitud tèrmica anual:             40.9º
Amplitud tèrmica extrema diària: 22.2º dia 27 setembre
                 
                     
PRECIPITACIONS
Total anual:                811.6 mm (738.1 mm)
Dia més plujòs:              60.7 mm dia 28 d'agost
Mes més plujòs:                  180.7 mm mes d'agost
Mes més sec:                          9.4 mm mes de desembre

METEORS
Nombre de dies amb:
Boira ......................................... 113 (111.2)
Rosada ...................................... 228 (211.5)
Gelada ........................................ 87 (79.1)
Pluja superior a 0.1 mm ............... 102 (101.9)
Tempesta ..................................... 34 (27.1)  
Calamarsa ..................................... 3 (3.2)
Neu .............................................. 2 (1.6)

* Entre parèntesis mostrem els valors mitjans dels darrers 10 anys d'observacions.

Joan Fradera i Nogué.
Observatori meteorològic de Roda de Ter i Les Masies.
www.rodameteo.cat
XOM: Estació OS076. UTM X:443740 Y: 4648780 Fus: 31.
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INUNDACIONS DEL 05-09-2014

La  tarda  del  dia  5  de  setembre  de  2014  es  va  produir  un
fenomen meteorològic sever consistent en un sistema tempestuós que
va  afectar  el  nord-est  de  la  comarca  d'Osona.  Es  va  produir  el
desbordament del Torrent de Les Cases Noves i juntament amb l'aigua
que s'escolava pels carrers i els camps es van inundar la carretera C-
153,  entre  els  punts  quilomètrics  7,5  i  8,5,  diversos  garatges
particulars i equipaments municipals, amb quantiosos danys materials.

L'episodi tempestuós es va iniciar a les 15:49 UTC (17:49 hora
civil) i  va finalitzar a les 17:25 UTC (19:25 hora civil) del  dia 5 de
setembre de 2014. La intensitat màxima de precipitació es va registrar
a les 16:01 h UTC (18:01 hora civil) amb 221,6 mm/h o 3,7 mm/min,
segons l`estació automàtica Davis. Durant 25 minuts la intensitat de
precipitació no va baixar de 113 mm/h, provocant inundacions a Roda
de Ter i  Les Masies de Roda. A les 16:40 h UTC (18:40 hora civil),
després d`una pausa relativa amb intensitat de 65,2 mm/h, va tornar
a pujar la intensitat fins a un pic de 147,6 mm/h, o bé 2,5 mm/min.

La precipitació acumulada en tot el  període va estar de 104,9
mm. A continuació es presenta la gràfica de la intensitat de precipitació
enregistrada per l'estació automàtica Davis.

En la imatge del radar del SMC captada a les 17:12 UTC (19:12
hora civil)  s'observaven importants nuclis de precipitació circulant del
nord-oest al sud-est. Per això s'explica la intensitat i persistència de les
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precipitacions al nostre sector. La pluja en aquell moment tenia una
intensitat de 1,3 mm/mi.

La  tempesta  va  anar  acompanyada  d'un  fort  aparell  elèctric.
S'adjunta la imatge de detecció de descàrregues elèctriques del SMC
en la qual s'observa la important densitat de descàrregues elèctriques
entre les 16:00 h i les 20:00 h a la nostra zona.
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Reportatge fotogràfic de les inundacions.

Fotografia del Parc de Les Cases Noves a les 17:52 h. UTC (19:52
hora civil),  en aquest  tram es va mesurar dins dels garatges fins a 70 cm
d'alçada d'aigua. Foto: Joan Fradera Nogué.

Zona poliesportiva a les 19:33 h UTC (21:33 hora civil). Els cotxes de
l'entrada del  pavelló  mig  coberts  d`aigua,  igualment  que a l'interior  de les
instal.lacions. Foto: Marta Atienza.
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Fotografia de la carretera C-153 a l'alçada de Les Cases Noves. Els
cotxes van quedar atrapats. Foto: Joan Fradera Nogué.

Fotografia de la carretera C-153 a l'alçada del  barri  de El  Pla Xic.
Foto: Joan Fradera Nogué.
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Fotografia de l'entrada al camp de futbol de Roda de Ter. Foto: Joan
Fradera Nogué.

Fotografia d'un cotxe i un autobús atrapats a la cruïlla de les piscines
municipals i la carretera de Roda a Manlleu. Foto: Joan Fradera Nogué.

Joan Fradera i Nogué.
Observatori meteorològic de Roda de Ter i Les Masies.
www.rodameteo.cat
XOM: Estació OS076. UTM X:443740 Y: 4648780 Fus: 31.
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APUNTS D’ASTRONOMIA

Amb  el  telescopi  d'ACTER  hem  començat  a  fer  proves  de
fotografia  astronòmica.  Com  a  càmera  hem  utilitzat  réflexs  digitals
acoblades directament al telescopi, sense cap filtre ni ocular (a focus
primari). El  primer objectiu ha estat la Lluna i després hem intentat
captar objectes de cel profund força brillants i suficientment extensos,
com ara la nebulosa d'Orió o el cúmul globular d'Hércules (M13).

Tot seguit presentem algunes de les fotografies obtingudes pels
socis.

La Lluna. Jordi Arumí.

Cúmul globular d'Hércules (M13). Francesc Gutiérrez.
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FOTOGRAFIA

Adjuntem algunes fotos que els socis  ens han fet  arribar.  Es
tracta d'imatges de la primavera al nostre poble i també d'ocells.

Riu Ter i Salou. M. Àngels Roviró.

Arc de Sant Martí sobre Roda de Ter. M. Àngels Roviró.

11



Ginesta florida i Collsacabra al fons. M. Àngels Roviró.

El cargolet o passa-foradí, és un ocell molt petit, de l'ordre dels passeriforme.
Jordi Arumí.
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RESSENYA D'ESQUÍ DE MUNTANYA

Pic de Salenques 2992 m
Pic de Mulleres 3010 m

Punt de sortida:  Aparcament de la Besurta quan la pista és oberta,
normalment entre mig maig i finals de juny (esquí). La resta de l'any,
accés des de Llanos de l'Hospital, o bé a peu o amb bus (caminar).

Desnivell des de la Besurta: +/-1000 m.

Distància aproximada: 7 km anada, 7 km tornada.

Època aconsellada: Maig, quan la pista de la Besurta ja és oberta al
trànsit, més que res per la distància a recórrer.

Durada: 3-4 hores pujada. 1-2 hores baixada.

Dificultat:  Baixa, només parar atenció als allaus que poden baixar a
l'entrada de la vall de l'Escaleta, en general una ruta segura. S2/S3
puntual.

Descripció:  Sortim de l'aparcament de la Besurta, si estem de sort,
amb els esquís als peus, normalment però, caldrà caminar fins al pla
d'aigualluts abans de calçar-se els esquís. Seguim primer l'itinerari que
puja al refugi de la Renclusa, per al cap de 10 minuts, pendre el primer
trencat  a  l'esquerra  que puja  fins  al  forat  d'Aigualluts.  Un cop  allà,
seguir  la  direcció  principal  de  la  vall  fins  a  arribar  a  l'esplanada
d'Aigualluts, on s'ajunten les valls de Barrancs (mirant endavant a la
vostra  dreta)  i  la  vall  de  l'Escaleta  (mirant  endavant  a  la  vostra
esquerra). Cal anar fins al fons del pla i pendre la vall de l'esquerra,
que comença amb un fort estrenyament per on baixa un rierol. Malgrat
hi  hagi  neu  suficient,  es  recomenable  agafar  el  camí  d'estiu,  que
s'enfila pels vessants nord 50-100 metres sobre el barranc, per després
seguir  horitzontal,  lleugerament  decendent  fins  entrar  de  nou  al
barranc quan aquest ja s'ha eixamplat.

Prosseguir direcció sud-est, per una àmplia vall plena de petits
turonets. Al fons veiem dues valls noves que neixen, una a la nostra
dreta  que  no  agafarem  i  una  al  fons  a  l'esquerra,  que  és  la  que
pendrem. L'entrada recorda al barranc anterior que hem agafat, però

13



aquí la vall és més oberta i seguim pel fons directament. Un cop dins la
vall, i després de passar un parell de llacs recoberts de neu i remuntar
un  centenera  de  metres  de  desnivell,  pendre  direcció  sud-oest
(esquerra) i enfilar-nos per unes pales que menen ja a la vall superior.

El  nostre objectiu és al  fons a l'esquerra. Hi  arribarem sense
dificultats,  per  pales  franques.  Deixarem  els  esquís  a  escassos  25
metres del cim. Gran mirador dels glaciars de Barrancs, de l'Aneto i les
Maladetes en general. El pic es força petit i esvelt, tot i que enmig de
gegants de més de 3000 metrs passa força desapercebut. Traiem pells
i la baixada fins al cotxe és un retorn suau, per àmplies pales sense cap
dificulat.

Si es vol arrodonir la sortida, es pot ascendir al cim veí, de més
de 3000 metres, amb grans vistes també de la zona, el Pic de Mulleres.
L'ascensió no presenta cap dificultat, tot i que es recomana pujar pels
lloms  sud,  perfectament  visibles  des  del  Pic  de  Salenques.  Sovint
aquest  cim  s'ataca  directament  pels  lloms  nord-oest,  visibles  en  el
sentit de la marxa quan remuntem la vall. En canvi és millor passar de
llarg el cim, per després girar de cop i agafar els lloms sud que abans
hem comentat.

Primer barranc.
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Segon barranc.

Descens.

Samuel Molist Forcada.
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14-07-2013. Excursió a la Congesta de la Llosa.

12-10-2013. X Astrocaminada.

 

29-11-2013. Presentació web Rodameteo.
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