Agrupació Astronòmica d'Osona
C, Pare Xifré, 1, 3r. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 938 864 154
http://www.astroosona.org
astrooso@astroosona.org
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Benvolguts.
Us trametem una nova circular amb informacions recents i la programació fins a
finals d’any.
1. ACTIVITATS RECENTS FETES A L’AGRUPACIÓ
Observatori
A l’observació del dijous 2 d’octubre van venir-hi un grup d’alumnes de l’escola
Casals Gràcia de Manlleu, i d’altres assistents.
En la del 6 de novembre, a més de la Lluna Plena, també es van poder observar
astres del cel profund gràcies a una nit completament serena.

2. ACTIVITATS RECENTS FETES A D’ALTRES LLOCS
Observacions i conferències
Escola Casals Gràcia de Manlleu: El 20 d’octubre es va fer en aquesta escola una
conferència sobre el Sistema Solar.
Institut de Calldetenes: Els dies 12 i 13 de novembre, en aquest institut s’hi van
impartir conferències sobre l’Univers a tres grups d’alumnes.
Escola Andersen de Vic: El divendres 14 de novembre es va fer una xerrada
sobre les Escales de l’Univers, dins de la setmana de l’astronomia que celebren
cada any en aquesta escola.
Totes aquestes conferències les va donar la Francesca Masnou.
El divendres 14 de novembre s’havia de fer una observació a l’Escola Andersen,
però es va haver de suspendre per causa de la pluja.
Sortides d’astrofotografia:
Membres d’aquest grup van fer una sortida de pràctiques el dia 18 d’octubre a
Sant Cugat de Gavadons (Collsuspina). La nit no va ser molt clara però és va
poder fotografiar M 27 i és va parlar de temes Astrofotogràfics.
Sortides del trimestre:
Visita al Jaciment Arqueològic i Museu de l’Esquerda, de Roda de Ter.
El dissabte 15 de novembre es va fer aquesta visita, guiada per l’arqueòloga M.
Àngels Pujol, que de forma planera ens va endinsar en la història d’aquell poblat
ibèric i de la ciutat medieval, tot explicant-nos la seva situació en cada època i la
vida quotidiana dels seus habitants. Aquesta matinal cultural va ser molt ben
valorada pels assistents.

3. PROPERES ACTIVITATS A L’AGRUPACIÓ
Observatori de l’Agrupació
D’entre les observacions públiques dels primers dijous, aquest trimestre només
queda la del 4 de desembre.
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4. ACTIVITATS A D’ALTRES LLOCS
Observacions i conferències
Institut de Calldetenes: El dijous 27 de novembre farem una observació
astronòmica amb els estudiants de ciències d’aquest institut, oberta també als
pares.
5. ACTIVITATS DELS GRUPS DE TREBALL
OBSERVATORI
Proves d’astrofotografia: La càmera CCD astronòmica facilitada per en Jordi
Compte ja s’ha ajustat correctament i és plenament operativa.
Amb aquesta càmera s’hi han pogut fer fotografies pels treballs de recerca
d’alumnes de batxillerat.
BIBLIOTECA
Nova documentació de Mn. Serinanell: Una neboda de la Dolors Arimany ens ha
fet donació de documents i fotografies del Mossèn. Dipositades a la biblioteca de
l’Agrupació, s’estan seleccionant per passar a enriquir el seu arxiu.
GRUP DE RECERCA
Un dels treballs de recerca de batxillerat assessorat per en Toni Torrents i en
Josep M. Agustí, ha obtingut la màxima qualificació acadèmica. Felicitats a tots.
Actualment s’està assessorant un altre treball de recerca que està en fase de
recollida de dades.
ESTACIÓ DE SEGUIMENT DE BÒLIDS I METEORS.
Ampliació de l’equipament: Continuen els treballs de protecció d’aquesta càmera i
del muntatge de la xarxa de difracció per la captació espectrogràfica de meteors.
GRUP D’ASTROFOTOGRAFIA
Propera trobada astrofotogràfica: Dijous 20 de Novembre, “Tractament d'imatges
amb el software Pixinsight”, als locals de l'Agrupació.
6. ALTRES TEMES A TENIR EN COMPTE
Curs d’introducció a l’astronomia. Estem preparant un nou curs d’introducció a
l’astronomia de cara a la primavera. Tan bon punt s’hagin concretat els detalls es
comunicarà el programa i les dates.
Dinar del solstici d’hivern (o de Nadal): El dissabte 13 de desembre es farà
aquest dinar al Restaurant de l’Atlàntida. Us podeu inscriure a la cartellera de
l’Agrupació o comunicar-ho per telèfon o email a secretaria.
Anuari Astronòmic 2015: Podeu sol·licitar-lo, apuntant-vos a la llista que hi ha a
la cartellera de l’AAdO.
Una salutació ben cordial i fins aviat.
LA JUNTA
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