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Vic, 2013-05-23
Benvolguts consocis,
Us trametem una nova circular amb les informacions recents i les activitats
programades fins al final d’aquest trimestre.

1. ACTIVITATS FETES A L’AGRUPACIÓ
OBSERVATORI
Seguint la tònica d’aquesta primavera, l’observació mensual del 4 d’abril no
es va poder fer per causa dels núvols.
El 14 de març, es va fer una observació amb un grup de jubilats del Casal
Mn. Guiteras, de Vic, dins del marc de la seva visita a la seu de l’Agrupació.
El 19 de maig, dins del marc de la visita promoguda per l’Associació de
Veïns de La Calla i del Carrer de la Riera, es va fer una observació solar que va
resultar poc lluïda degut als núvols.
CONFERÈNCIES
Les conferències setmanals d’aquest trimestre s’han
normalitat, sense incidències i amb un bon nombre d’assistents.
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VISITES REBUDES
El 18 d’abril, ens van visitar alumnes i mestres de l’Escola de Rocaprevera,
de Torelló. Després de la visita es va fer una observació astronòmica.
El 24 d’abril vam rebre la visita de l’associació AFADIP, de Malleu, i també
hi vam fer una observació astronòmica.
El 2 de maig ens va visitar un grup d’alumnes, pares i mestres de l’Escola
de Muntanyola i seguidament es varen sumar a l’observació mensual d’aquell dia.
El 17 de maig va visitar-nos un grup d’amics d’en Jesús Gabaldon que
varen ser atesos per ell mateix.
El 19 de maig, vàrem tenir la visita de dos grups nombrosos de persones,
en el marc d’una ruta cultural promoguda per l’Associació de Veïns de La Calla i
del Carrer de la Riera.

2. ACTIVITATS FETES A D’ALTRES LLOCS
OBSERVACIONS
El 18 de març, es va fer una observació nocturna a Centelles, amb
alumnes, pares i mestres de l’Escola dels Sagrats Cors, amb una assistència
nombrosa.

El 22 de març vam fer la tradicional observació del Mercat del Ram, a la
Plaça Major de Vic. També va ser molt concorreguda.
El dissabte 13 d’abril, es va fer una observació a Can Cortius, de Lluçà, en
una trobada de caps Escoltes.
CONFERÈNCIES
El dia 11 de març en Toni Torrents va fer una conferència sobre el planetari
virtual Stellarium, al casal Mn. Guiteras, de Vic.
El 21 de març en Miquel Amblàs va fer una presentació sobre “Imatges de
l’Univers”, al centre AFADIP de Manlleu.
SORTIDES I VISITES
El dissabte 11 de maig, es va fer l’anunciada visita comentada a la
Depuradora d’Aigües Residuals de Vic. Els assistents vam poder conèixer en
directe el procés de regeneració de l’aigua i la producció d’energia elèctrica a
partir del biogàs que es genera en aquest procés.
El grup d’Astrofotografia va fer una sortida a El Ballestar, St. Hipòlit de
Voltregà, el dia 9 de març, i una altra al Santuari dels Munts, el 13 d’abril.

3. PROGRAMA D’ACTIVITATS A L’ AGRUPACIÓ
OBSERVATORI
D’entre les observacions mensuals, per aquest trimestre ja només queda
pendent la del dijous 6 de juny. Comptem amb la benvolença de la meteorologia.
CONFERÈNCIES
Conferència extraordinària: El dissabte 8 de juny, hi haurà l’anunciada
conferència del Dr. Josep Sánchez de Toledo i Codina, Cap del Servei d’Oncologia i
Hematologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, de Barcelona,
i director d’un programa de recerca que ha obtingut resultats molt esperançadors.
Pels mèrits d’aquesta dedicació i recerca ha sigut recentment nomenat “Català de
l’Any”. Aquesta conferència es farà a la Sala d’Actes de l’Agrupació, a les 12 h.
Les conferències setmanals de cada dimarts que completen la programació
d’aquest trimestre són les dels 21 i 28 de maig, i les del 4, 11 i 18 de juny.

4. ACTIVITATS DELS GRUPS DE TREBALL
OBSERVATORI
L’afinament i ajustatge que s’està fent al sistema de seguiment del nou
telescopi de l’observatori ja permet un funcionament adient per a l’observació
ocular. Cal dir que la meteorologia d’aquesta primavera no ha facilitat gaire
aquests treballs.
GRUP DE RECERCA
Estació de seguiment de bòlids i meteors. El diari Ara ha publicat un article
a doble pàgina on es lloa la recerca científica, a diferents nivells, que està fent la

ciutadania. En aquest article en Pep Pujols hi té un lloc destacat, amb la seva
tasca diària de captació i seguiment de bòlids i meteors.
PLANA WEB I EQUIPAMENT INFORMÀTIC
S’ha constituït un grup de treball que es replanteja els continguts i
l’estructura del nostre web per fer-lo més accessible i participatiu. També es
proposa d’assentar les bases de funcionament del futur “Grup de Comunicació”.
GRUP DE RESTAURACIÓ
Acabada ja la restauració del telescopi “Buron”, un dels principals
instruments antics de l’exposició de l’Agrupació, ara s’està treballant en la
restauració del telescopi solar de Mn. Manuel Serinanell. Per aquest motiu el
telescopi no estarà exposat durant una temporada.
GRUP D’ASTROFOTOGRAFIA
Tot i les contrarietats meteorològiques d’aquesta primavera, l’activitat
d’aquest grup ha sigut remarcable, aconseguint fotografies veritablement
extraordinàries. Es proposa d’ampliar l’actual espai d’exposició per presentar-les i
per renovar algunes de les fotografies exposades.
S’ha convocat la l’anual trobada d’astrofotògrafs “COLE 2013” a Sant
Llorenç de Morunys. Les dates inicialment previstes són el 5, 6 i 7 de juliol, però
s’està pendent que siguin confirmades. Els que hi estigueu interessats podreu
informar-vos a l’Agrupació.

5.

V JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I LA METEOROLOGIA.

Com ja es va anunciar en l’anterior circular, el dissabte 5 d’octubre es farà
la cinquena Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia, organitzada
conjuntament amb la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, i el
Patronat d’Estudis Osonencs. Aquesta jornada es farà al Temple Romà, de Vic.
Tothom qui tingui alguna comunicació per presentar-hi, hauria de
comunicar-ho aviat per facilitar l’organització.
El programa i la butlleta d’inscripció a la Jornada els trobareu adjunts a
aquesta circular.
6. ALTRES INFORMACIONS
DINAR DEL SOCI
El dissabte 8 de juny, després de la conferència del Dr. Josep Sánchez de
Toledo, celebrarem el dinar del soci per commemorar l’aniversari de l’Agrupació.
Es farà a l’hotel Ciutat de Vic, a les 14 h.
Els que vulgueu venir-hi, hauríeu d’apuntar-vos a la llista que hi ha a la
cartellera de l’Agrupació o comunicar-ho per correu electrònic o per telèfon. Teniu
temps d’apuntar-vos fins el dimarts 4 de juny.
Ben cordialment,
LA JUNTA

