AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA
Vic, 1995.06.13

Benvolguts consocis:

1. RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA: Quan es va donar compte d'aquest punt en la darrera
circular, vam ometre per error esmentar la reelecció per 4 anys del vocal Josep Pujols i Puigdesens, omissió
que volem corregir en aquest moment.
2. ESTAND AL MERCAT DEL RAM: Tal com havíem anunciat, la nostra Agrupació va estar present a la
Fira del Mercat del Ram de Vic amb un estand on es van exposar llibres i material de l'Agrupació, programes
d'ordinador relacionats amb l'astronomia i la meteorologia i amb la recepció directa de les imatges del satèl.lit
Meteosat. També es va inaugurar el rellotge de Sol equatorial situat al recinte firal del Sucre, projectat pel
nostre consoci Gabriel Guix.
3. ASSOCIACIÓ CATALANA D'OBSERVADORS METEORÒLOGICS: S'ha constituït recentment i
podem comunicar amb satisfacció que el seu president és el Sr. Joan Pardo i Gil, soci honorari de la nostra
Agrupació, i que també formen part de la seva Junta Directiva els nostres consocis Manuel Dot i Lluís
Solanas.
4. CURSETS PRÒXIM ESTIU: L'estiu de l'any passat vam fer un curset d'iniciació a l'astronomia que fou
inclòs en el programa d'activitats del PuntJove (Departament de Joventut de l'Ajuntament de Vic). Aquest
any hem previst l'organització de 3 cursets, segons el programa adjunt.
Les persones interessades han d'efectuar la inscripció EXCLUSIVAMENT a través del PuntJove (Casa
Galadies, c. de la Riera, de Vic).
5. STAR PARTY: Com és sabut, aquesta activitat va ser organitzada en els 2 anys precedents per l'Agrupació
Astronòmica de Castelldefels i aquest any ho serà pel Grup d'Astronomia de Tiana. Tindrà lloc els dies 15 i
16 de juliol i constarà de diverses conferències, tallers i observacions. Es tracta d'una activitat molt interessant
i recomanem la seva assistència a tots els nostres socis. la quota d'inscripció val 3.500 pta i s'ha de fer efectiva
directament a l'esmentat Grup d'Astronomia de Tiana, al compte n. 0200193948 de la Caixa de Pensions i
enviar-los el resguard a l'adreça següent: c. de Sta. Maria, 16. 08391 Tiana, però també es pot fer a través de
la nostra Agrupació.
6. CARTA EN DEFENSA DEL CEL FOSC: L'Agrupació Astronòmica de Figueres ha pres la iniciativa
d'endegar una campanya en defensa de la foscor del cel, és a dir, de la seva qualitat per a l'observació
astronòmica. És notori que en moltes vies públiques i urbanitzacions han proliferat llums i fanals en forma de
bola o sense pantalles reflectores adequades que dirigeixin el flux lluminós cap a terra i que produeixen, ultra
un malbaratament de l'energia, una gran difusió de llum en totes direccions, o sigui una contaminació
lluminosa que dificulta i fins i tot arriba a impedir l'observació del cel. Una de les accions d'aquesta
campanya consisteix a signar i trametre la carta que us adjuntem, a la Sra. Cristina Narbona, secretària d'Estat
de Medi Ambient, a l'adreça següent:
Sra. Cristina Narbona Ruiz - Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
28071 Madrid
però també la hi podem fer arribar nosaltres en nom de cadascú si la passeu a signar al nostre local.

7. ARTICLES AUSONA: Continua la seva publicació setmanal i els que han sortit des de la darrera circular
han estat els següents:
17 mar
24 mar
31 mar
7 abr
13 abr
21 abr
28 abr
5 mai
12 mai
19 mai
2 jun
9 jun

JM. Casals
G. Guix
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
R. Làzaro
R. Làzaro
R. Làzaro
JM. Casals
JM. Casals

Les fases de la Lluna (II)
498 m sobre el nivell del mar
Les fases dels planetes (I)
Les fases dels planetes (II)
Les fases dels planetes (III)
Les fases dels planetes (IV)
El rellotge de Sol del Sucre
La vida a l'espai (I)
La vida a l'espai (II)
La vida a l'espai (III)
Les lleis de Kepler (I)
Les lleis de Kepler (II)

8. ADQUISICIÓ DE MATERIAL: Tal com es va poder veure amb el full del programa del 2n trimestre, hem
comprat una nova impressora que ens permet editar les nostres cartes i circulars amb una major claredat i
correcció. És una millora limitada però ens farà molt bon servei. Ara el nostre objectiu pròxim és el de poder
comprar una càmera CCD per acoplar als telescopis i poder captar i gravar les imatges a l'ordinador. Esperem
poder-ho aconseguir aquest any.

Rebeu mentrestant una cordial salutació.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIÓ

