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Èxit d’assistència als actes
de la Setmana de la ciència
a l’Observatori de l’Ebre

Roquetes

Amb motiu de la celebració de la Setmana de la ciència,
l’Observatori de l’Ebre va organitzar diversos actes amb
l’objectiu d’aproximar la ciència a la societat. Enguany,
l’Observatori va contribuir-hi amb tres activitats que van
tenir lloc el matí del diumenge 21 de novembre. El primer, celebrat al pavelló Landerer,
va ser la conferència titulada Què és la teledetecció? Una introducció teòrica i pràctica a
l’observació de la Terra des de l’espai, que va
ser impartida pels científics M. Carmen González i Luis Alonso. La conferència, d’una
hora de durada, va introduir els assistents en
la teledetecció (què i com mesuren els instruments), els va proporcionar una visió històrica sobre els satèl·lits d’observació de la
Terra i els va descriure les principals aplicacions de la teledetecció en les ciències de la
Terra.
Tot seguit, un taller va mostrar el tipus de mesures que es prenen en un satèl·lit, en concret,
les d’un radiòmetre acoblat a una pantalla que proporciona registres de radiació de diferents materials, i va explicar, de forma molt senzilla, com pot extreure’s
informació d’aquests.
Finalment, una visita guiada va mostrar al públic les instal·lacions del centre científic i, en especial, els diversos
pavellons on hi ha instruments de mesura, tant històrics
com actius. Durant la visita, que un any més va ser tot un
èxit d’assistència, es van explicar els treballs d’observació i recerca que s’estan duent a terme a l’Observatori.
LA SETMANA DE LA CIÈNCIA AL PARC NATURAL
DELS PORTS

El Parc Natural dels Ports, amb les seves IV Jornades
científiques al centre d’informació del Parc, també va
voler celebrar la Setmana de la ciència i, per aquest
motiu, els dies 12 i 19 de novembre va organitzar una visita guiada a l’exposició permanent Geoports, el centre
d’interpretació geològica que inclou la projecció d’un vol
virtual sobre el massís del Port. A més a més, el primer
dia, a continuació de la visita guiada es va celebrar una
conferència i un audiovisual que va inventariar els espais
d’interès geològic de Catalunya. La conferència, a càrrec
de Maria Serral, va versar, en concret, sobre les zones
geològiques del Port.
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