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L’EXPLORACIÓ
DE L’ESPAI:

NOVES OPORTUNITATS
PER LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA

Malgrat que continuem immersos en la pandèmia provocada per el Covid-19, aquest any
tindrem la sisena edició de Science Needs You! (SNY: la Ciència us necessita!), l’esdeveniment de divulgació científica organitzat per l’Associació Catalana per a la Divulgació
Científica (ACDIC). Seguint totes les mesures de seguretat, el SNY 2021 també tindrà
lloc a Figueres (Empordà) a Roquetes (Terres de l’Ebre). La temàtica d’enguany serà
“L’Exploració de l’Espai: Noves oportunitats per la Ciència i la Tècnica”, que inclourà
temes d’actualitat com la nova indústria de l’espai i els seus reptes, les perspectives per
a la colonització de Mart i l’exploració científica de l’Univers des de l’Observatori
Astronòmic Austral. Com sempre, per presentar aquests temes de gran interès comptarem amb la participació de científics de primer nivell.
El personatge històric aquesta vegada serà Robert Hutchings Goddard (EUA,
1882-1945). Considerat el pare de la propulsió moderna de coets, Goddard, va ser un
físic brillant, amb un geni únic per a la invenció. Va construir i provar amb èxit el primer
coet amb combustible líquid, una fita històrica a l’alçada de la dels germans Wright.
Goddard va ser un home modest i la seva gran obra va passar desapercebuda gairebé
fins l'albada de l'era espacial. Gràcies en part a la seva vídua, Esther Goddard, Robert
H Goddard va rebre merescudament alts honors i àmplia aclamació.
Science Needs You – La Ciència ens necessita a tots, ara més que mai. Esperem que
gaudiu de la nostra 6ª edició i us preguem que seguiu totes les mesures de prevenció.
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[ ACTES PREVIS ]

28.09

Biblioteca Mercè Lleixà
de Roquetes

30.09

/ Carlos F. Sopuerta · President de l’ACDIC

Cinema OCINE
de Roquetes
[ JORNADA ]

02.10

Observatori de l’Ebre
– Pavelló Landerer

PROGRAMA D’ACTIVITATS
SNY-SCIENCE NEEDS YOU!
/ DIMARTS 28 DE SETEMBRE
Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes
19:30 h Presentació del llibre: “El meu primer llibre del Cosmos” de Sheddad Kaid-Salah
Ferrón, físic, farmacèutic i autor de llibres de divulgació científica per a joves, a
càrrec de: Dolors Vidal, Lluís García Rovira, formadora i docent del Departament
d’Educació amb una llarga trajectòria profesional docent en didáctica de les
ciències. Amb participació de la Llibreria Valldepérez de Roquetes.

/ DIJOUS 30 DE SETEMBRE
Cinema OCINE Roquetes– Cineclub La Ràpita

XERRADES
DEBATS
EXPOSICIÓ
CINEMA DOCUMENTAL

18:00 h Projecció del documental sobre l’exploració de l’Espai. “Apollo 11” de Todd Miller;
produït per la CNN. Es farà un cinefòrum i un debat a l’entorn d’aquest documental
amb l’assistència de: Toni Segarra, científic de l’Observatori de l’Ebre, Estefanía
Blanch, professora que ha treballat i investigat en l’àmbit de les ciències de l’espai, i
amb Xavier Miró membre del Cineclub La Ràpita.

/ DISSABTE 2 D’OCTUBRE
Auditori Observatori de l’Ebre - Roquetes
09:30 h Recepció i entrega de documentació
09:45 h Inauguració de la Jornada (autoritats i representants de l’Associació Catalana per a
la Divulgació Científica ACDIC). Presentació a càrrec del Dr. David Altadill, director
de l’Observatori de l’Ebre i de Marià Cano Santos en representació de ACDIC a les
Terres de l’Ebre.

UNA PRODUCCIÓ DE:

10:10 h Primera conferència: “Una ciutat a Mart” pel Dr. Guillem Anglada Escudé; Investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Ciències de l’Espai del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
(IEEC).
11:00 h Segona conferència: : “Reptes tecnològics de la indústria aeroespacial” Ponent Joan
Manel Casalta: Enginyer de telecomunicacions; Director del Departament de Ciència
a l’empresa SENER.

PATROCINA:

11:50 h Pausa cafè
12:20 h Tercera conferència: "Observant l’univers des del Observatori Europeu Austral" pe
Dr.Xavier Barcons: Professor d’Investigació del CSIC Doctor en Física i Director de
l’Observatori Europeu Austral.
13:10 h Taula Rodona Participativa – Col·loqui: “Reptes futurs a l’exploració de l’espai” moderat per Sheddad Kaid-Salah Ferron, Llicenciat en Física i en Farmàcia per la UB,
divulgador científic i amb la participació de:
Guillem Anglada , Investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Ciències de l’Espai del
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).
Joan Manel Casalta (Enginyer de telecomunicacions; Director del Departament de
Ciència a l’empresa SENER.
Carlos F. Sopuerta, Científic Titular a l’Institut de Ciències de l’Espai del “Consejo
Superior de Investigaciones Científicas” (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
+ INFORMACIÓ:

http://www.acdic.cat // info@acdic.cat
Reserva prèvia obligatòria: al Congrés ( gratuït), abans del 27 de Setembre. Formulari a: www.acdic.cat
Allotjaments: Consultar propostes a http://www.roquetes.cat/ajuntament/home/principal-turisme-140
ROQUETES
ACTIVITATS PRÈVIES
28.09 · Biblioteca Mercè Lleixà · Urb. Torre d'en Gil, s/n.
30.09 · Cinema OCINE Roquetes · Carrer Severo Ochoa, 4
JORNADA
02.10 Auditori Observatori de l'Ebre · Carretera de l'Observatori, 2

Copyrights de les imatges: els autors i propietaris respectius.

13:40 h Cloenda de la Jornada a càrrec d’un representant de l’Ajuntament de Roquetes.

Tarda:
16:30 h Visita guiada a l’Observatori de les Terres de l’Ebre a càrrec de: David Altadill
(director de l’Observatori de l’Ebre).

EL MEU PRIMER LLIBRE DEL COSMOS
[ PRESENTACIÓ DE LLIBRE ]

Sheddad Kaid-Salah Ferrón
Físic, farmacèutic i autor de llibres
de divulgació científica per a joves

“El meu primer llibre del Cosmos”constitueix un manual pràctic que recorre tots els aspectes
d'un viatge sorprenent. Basat en l'experiència de Sheddad Kaid-Salah Ferrón. L'autor és físic i
farmacèutic i un apassionat del coneixement. Li encanta explicar ciència, sobretot als més
jóvens. Escriu llibres de divulgació científica per tothom que senti curiositat pel món que ens
envolta.
Al SNY d’enguany no podíem deixar passar aquesta interessant novetat i per això us la presentarem de la mà del seu propi autor; i de la professora de Física i Química Dolors Vidal, formadora
i docent del Departament d’Educació amb una llarga trajectòria profesional docent en l’àmbit de
la pedagogía de les ciències i la promoció de vocacions científiques. Si no us voleu perdre una
conversa única entre dos professionals especialitzat en la didáctica de les ciències; us esperem
a la Bibiloteca Merce Lleixà de Roquetes.Estàs a punt d’emprendre un fascinant recorregut per
la vida del Cosmos, des del seu naixement fins al seu possible final. En aquest llibre et desvelarem alguns dels seus misteris: com viuen i moren les estrelles, què és un exoplaneta, quantes
galàxies hi ha, què és la matèria fosca, per què s’expandeix l’Univers, com podem viatjar a través
d’un forat de cuc…, i moltíssimes coses més. Els autors de El meu primer llibre de Física Quàntica i El meu primer llibre de Relativitat tornen a deixar-nos bocabadats amb aquest impressionant
llibre informatiu il·lustrat sobre l’univers

APOLLO 11

[ PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ]
Dr. Carlos F. Sopuerta
Físic, Científic Titular de l’Institut de Ciències de
l’Espai-CSIC
Josep Pérez · Director i productor de cinema
documental i periodista

El bagul de la NASA s'obre per proporcionar material inèdit sobre la missió "Apollo 11", que
portaria per primer cop a l'home a la Lluna. Les càmeres ubicades a Cap Canaveral capturen els
moments més importants de l'enlairament de la nau. Unides a les escenes filmades a l'interior de
l'coet espacial, ambdues perspectives ofereixen una visió íntima sobre les sensacions que van
experimentar els astronautes durant la seva missió. (FILMAFFINITY).
Comentarem aquest magnífic documental estrenat l’any 2019, dirigit per Todd Miller i produït per
la CNN, amb Estefanía Blanch, profesora i científica de l’Observatori de l’Ebre que treballa i
investiga en l’àmbit de les ciències de l’espai, i amb Xavier Miró membre del Cineclub La Ràpita
que ens brinda la possibilitat d’una col·laboració que agraïm sincerament.

UNA CIUTAT A MART
[ CONFERÈNCIA ]

Dr. Guillem Anglada Escudé
Astrònom i Investigador Ramon y
Cajal, ICE, CSIC i IEEC

El planeta vermell, es un món que ens
fascina científicament i també ens motiva
com a possible lloc on establir-hi presència humana permanent. Mart va
començar semblant a la terra en termes
de composició i atmosfera, però aviat en la seva evolució l’aigua va deixar de fluir-hi, I la seva
atmosfera es va tornar molt tènue. Aquest inici fa que les condicions amb les que la vida pugui
apareixer hi fossin presents durant uns centenars de milons d’anys. Els mateixos processos fan
molt probable que hi hagin dipòsits minerals similars als terrestres. Per aquests motius, I per la
disponibilitat d’aigua, la superfície de Mart és un dols llocs del Sistema solar on podem especular
sobre establir-hi presencia humana permanent.
Parlarem de com podria ser una ciutat sostenible i independent a Mart en termes de materials,
energia i infraestructures, de com de lluny estem d’assolir-ho, i de les sinergies que aquest desenvolupament tenen per adreçar els problemes més urgents del nostre món.
Guillem Anglada-Escudé és un investigador en astrofísica nascut a Terrassa (Barcelona) el
1979. Ha treballat en el desenvolupament de missions espacials com en instrumentació terrestre
per a grans telescopis. La seva recerca més coneguda és en el camp d’exoplanetes, i va dirigir
l’equip que al 2016 va detectar Proxima b, l’exoplaneta terrestre que orbita l’estrella més propera
al Sistema Solar. Per aquest motiu i per la seva feina en la comunicació científica ha rebut ampli
reconeixement internacional com per exemple estar a la llista de la revista Nature 2016 com un
dels investigadors més influents del món, o la llista TIME 100 del mateix any. Després de treballar
molts anys fora (Carnegie Institution for Science/EEUU, Universitat de Goettingen/Alemanya,
Queen Mary University of London on era professor titular), desde 2019 realitza la seva recerca
des del Institut de Ciències de l’Espai – CSIC i és member del Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya.

REPTES TECNOLÒGICS DE LA INDÚSTRIA AEROESPACIAL
[ CONFERÈNCIA ]

Joan Manel Casalta · Enginyer Superior de Telecomunicacions

L’exploració de l’espai presenta uns reptes
tecnològics sense precedents que requereixen les millors indústries i el personal més
preparat. Fa 50 anys amb el programa
Apollo l’home va aconseguir arribar a la
Lluna però encara no hi hem tornat.
Durant aquest temps s’ha avançat amb
l’observació de l’univers utilitzant grans
telescopis terrestres que s’han multiplicat en
nombre però sobretot en mida, al límit de la
tecnologia ja que han de vèncer efectes de
la gravetat i pertorbacions atmosfèriques.
Per altra banda, l’esforç de l’exploració des
de l’espai s’ha centrat a enviar satèl·lits científics i exploracions robòtiques per conèixer el
nostre univers i el sistema solar. En l’àmbit de
l’exploració humana s’ha construït l’Estació
Espacial Internacional (ISS) i hem après a
construir i viure en orbita propera a la terra.
Ara ens preparem per tornar a la LLuna i anar
a Mart i explorar indicis de vida a la nostra
galàxia. Parlarem d’exemples de projectes industrials i la seva complexitat per aconseguir aquests
reptes. A SENER fa més de 50 anys que participem activament en aquests projectes desenvolupant sistemes espacials crítics per agències com la ESA, NASA o Roscosmos i per observatoris
terrestres de clients com IAC y ESO.
Joan Manel Casalta (Barcelona, 1969) és Enginyer Superior de Telecomunicacions i té un màster
en Administració d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment
exerceix el càrrec de director del departament de Ciència i Astronomia de l’empresa SENER
Aeroespacial, que és un grup industrial internacional amb oficina a Catalunya, on hi treballen més
de 150 persones en el sector espai i ciència. Té més de 25 anys d’experiència professional en la
gestió de projectes multidisciplinaris complexos en l’àmbit industrial i aeroespacial. Dins el sector
de l’automoció com a responsable de projectes d’àudio i telemàtica al centre tècnic de SEAT.
També ha estat director de projectes i desenvolupament de negoci en els camps de les càrregues
útils espacials i l’astronomia terrestre on destaquen projectes per als telescopis GTC, EST, ELT,
VISTA o ALMA, entre d'altres, i diverses càrregues útils per a l’Estació Espacial Internacional (ISS)
amb contribució a la verificació del Muscle Atrophy Research and Exercise System (MARES)
utilitzat per a investigar els efectes provocats per la ingravidesa en els músculs humans.

ESO: EUROPA AL CAPDAVANT DE L’OBSERVACIÓ
ASTRONÒMICA DES DE LA TERRA [ CONFERÈNCIA ]
Dr. Xavier Barcons · Director General de l’Observatori Europeu Austral
(ESO)
Des de fa gairebé 60 anys, l’Observatori
Europeu Austral (ESO), construeix i opera
alguns dels telescopis astronòmics més
potents des de terra. El VLT (Very Large
Telescope), l’interferòmetre VLTI, ALMA
(Atacama Large sub/Millimeter Array) i
d’altres. Fan observacions revolucionàries
amb
instruments
avançats.
Estudis
d’exo-planetes, de forats negres o de
galàxies llunyanes donen lloc a descobriments fonamentals sobre l’Univers. La ESO
està construint l’ELT (Extremely Large
Telescope), que serà el més potent de la
propera generació de telescopis òptics, i
que començarà les observacions científiques el 2027. L’observatori de la ESO a
Paranal (Xile) operarà no solament el VLT, el
VLTI i l’ELT, sinó també a la xarxa sud de
l’observatori de raigs gamma Cherenkov
Telescope Array. Equipats amb aquesta
combinació de telescopis, i d’altres tant des
de terra com a l’espai, els astrònoms europeus seguiran gaudint de les eines més poderoses per
aprofundir en el coneixement de l’Univers.
Xavier Barcons (L’Hospitalet de Llobregat 1959) és graduat (U Barcelona 1981) i Doctor (U
Cantabria), en Física. Fou Professor Titular d’Astonomia i Astrofisica, Investigador i Professor
d’Investigació del CSIC, així com el primer Director (1995-1999) del “Instituto de Física de Cantabria”. Entre els seus temes de recerca hi destaquen les galàxies actives i els cartografiats amb
raigs X. Ha publicat més de 130 articles a revistes internacionals, ha donat un centenar llarg de
conferències a congressos especialitzats i ha dirigit 7 tesis doctorals. Estigué involucrat en els
grans observatoris de raigs X de la ESA XMM-Newton i Athena.
Fou gestor del Programa d’Astronomia, i col·laborador de diferents Ministeris del Govern d’Espanya en temes relacionats amb les grans infraestructures de recerca.
Des de l’1 de Setembre de 2017, és el Director General de la ESO, organisme intergovernamental
que construeix i opera alguns dels telescopis astronòmics més potents (VLT/I, ALMA, ELT).

REPTES FUTURS A L’EXPLORACIÓ DE L’ESPAI
[ TAULA RODONA ]

Presentador-moderador:
Sheddad Kaid-Salah Ferron
Físic, Farmacèutic, Divulgador Científic
Ponents:
Joan Manel Casalta · Enginyer Superior de Telecomunicacions
Dr. Guillem Anglada-Escudé · Astrònom, Investigador Ramon y Cajal de
l’Institut de Ciències de l’Espai-CSIC
Dr. Carlos F. Sopuerta · Físic, Científic Titular de l’Institut de Ciències de
l’Espai-CSIC.

A continuació de les ponències, tindrem una taula rodona on es parlarà dels principals reptes
que ha d'afrontar l'exploració de l'espai durant les pròximes dècades, així com de les perspectives futures i l'impacte que aquesta pot tenir a Catalunya, tant a nivell científic i acadèmic com
a nivell industrial.
Per a aquest debat comptarem amb: Joan Manel Casalta Enginyer Superior de Telecomunicacions), Guillem Anglada-Escudé (Astrònom, Investigador Ramón y Cajal de l'Institut de
Ciències de l'Espai-CSIC), i Carlos F. Sopuerta (Físic, Científic Titular de l'Institut de Ciències
de l'Espai-CSIC). La moderació anirà a càrrec de Sheddad Kaid-Salah Ferrón (Físic, Farmacèutic i Divulgador Científic).

VISITA GUIADA A L’OBSERVATORI DE L’EBRE
Dr. David Altadill· Director

De la mà del seu director, el Dr. David Altadill i membres del seu equip, en aquesta visita guiada
farem un recorregut per les instal·lacions històriques i de recerca de la seu de l’Observatori de
l’Ebre de Roquetes.
L’Observatori de l’Ebre (OE) és un Institut de Recerca fundat el 1904 per la Companyia de
Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra. Ha destacat en l’estudi dels corrents tel·lúrics, l’electricitat atmosfèrica, l’activitat solar i geomagnètica, la sismologia i la ionosfera terrestre. La
continuïtat i la fiabilitat de les observacions durant més de cent anys fan que els seus arxius de
registres magnètics, ionosfèrics, sísmics, meteorològics i solars tinguin un valor científic
incalculable. A tall d’exemple podem ressaltar que els sísmics i els ionosfèrics són els més
llargs d’Espanya, i que els meteorològics s’estenen fins a 1880.
L’OE està governat per una Fundació sense ànim de lucre. L'OE és un institut universitari de la
Universitat Ramon Llull (URL) i ha estat associat o coordinat amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) des de l'inici d'aquest organisme. Ha mantingut també una estreta
col·laboració amb l'Institut Nacional de Meteorologia (INM) des de 1920 (ara conegut com
Agència Estatal de Meteorologia) i posteriorment amb altres institucions, com l'Institut Nacional
de Tècnica Aeroespacial (INTA) o els Instituts Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC i IGC).
El Patronat que regeix la fundació està composat per nou organismes: l'Ajuntament de Roquetes, que el presideix el Patronat, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Ajuntament de Tortosa, el
Consell Superior d'Investigacions Científiques, el Departament d'Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Tarragona, l'Institut Geogràfic Nacional i el Servei Meteorològic de
Catalunya.
L’Observatori de l’Ebre fa estudis i recerca en Geofísica. No obstant això, l'Institut s'estructura
en dues sub-línies de recerca: la de Geomagnetisme i l d’Aeronomia i Canvi Climàtic (estudis
atmosfèrics i hidrològics). Aporten sis tipus de serveis que consisteixen en: una unitat d'observació, el Servei Internacional de Variacions Magnètiques Ràpides, un Servei de Cultura Científica, la Biblioteca, el Servei d'Administració, i el Servei de Manteniment i d'Informàtica.

