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Benvolgut soci:
Et fem arribar les darreres novetats que s’han produït durant aquest trimestre a
l’Agrupació Astronòmica d’Osona.

1. ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS. El passat dia 8 de febrer es va celebrar
l'Assemblea General Ordinària de socis, de la qual podreu trobar l'Acta en aquesta
mateixa circular.

2. QUOTES ANY 2002. En la passada assemblea es va acordar d'establir la nova
quota de l’any 2002 en 30,00 euros per als socis sènior i eliminar la quota per als
socis menors d’edat. Així doncs aviat es cobraran les quotes domiciliades en una
entitat bancària. Els socis que no tinguin la quota domiciliada poden passar pel
local social a pagar quan vulguin.

3. VISITA PREVISTA PER AL SEGON TRIMESTRE. Per al segon trimestre està
previst de realitzar una visita a l’Escola d’Arts i Oficis, guiada per en Miquel Amblàs
que n’és professor. Us en concretarem les dates en la propera circular.

4. 15è ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ. Aquest any complim quinze anys. Hem
previst de celebrar-ho amb alguns actes que ja us anirem concretant. De moment
reserveu-vos la data del 25 de maig, en què preveiem de fer la jornada de
clausura, consistent en una conferència, sopar i observació al Castell de
Montesquiu.

5. CANVIS EN EL PROGRAMA DEL PRIMER TRIMESTRE. Causes de força major
ens obliguen a fer alguns canvis en la programació que us vàrem enviar. Per
motius personals en J. M. May no podrà fer la conferència sobre els elements
químics prevista pel dia 12 de març; en conseqüència la d’en J. M. Casals del dia
19, sobre la determinació de la data de la Pasqua s’avança al dia 12 i per al dia 19
tindrem una observació de la Lluna i planetes a l'Observatori Mn. Manuel Serinanell
de l'AAO a partir de les 8 del vespre.
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2001
DE L'AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA

Aquesta és la memòria d'activitats de l'any 2001.
L’Agrupació Astronòmica d'Osona ha dut a terme com sempre una bona colla d’activitats
ordinàries, i algunes d’extraordinàries, que resumidament són les següents:
ÎDurant el 2001 s’han fet un total de 33 conferències al local i 2 conferències a fora: una al
Temple Romà (dins dels actes d'homenatge a Mn. Manuel Serinanell) i una altra,
emmarcada dins de la Setmana de la Ciència, a l'escola La Salle de Manlleu.
ÎPel que fa a les observacions, s’han dut a terme amb èxit divers les 7 observacions
programades: com és força habitual, algunes es van veure frustrades per la presència de la
pluja o els núvols; però la de l'eclipsi de lluna del gener a l’Observatori, la del Mercat del
Ram a la Plaça, la de les Perseïdes a Les Lloses i la de la Setmana de la Ciència a la Plaça
de Dalt Vila de Manlleu van resultar prou satisfactòries, pel que fa als resultats i/o
l'assistència de públic.
ÎTambé, com cada any, hem celebrat el Dinar del Soci i el sopar del Solstici d’Hivern.
ÎQuant a sortides, s’ha anat a visitar la planta embotelladora d’aigua Font Vella a Sant Hilari,
la deixalleria de Vic i l’abocador d’Orís.
ÎS’ha continuat la campanya centrada en el tema de la contaminació lumínica. Aquest any
hem fet una sessió de treball amb el Grup de Defensa del Ter per aprofundir en aquesta
qüestió.
ÎTambé s’ha posat en marxa la Comissió Tècnica, que s’ha d’encarregar de promoure i
coordinar la realització de projectes d’investigació i divulgació en l’àmbit dels temes que
són propis de l’AAO.
ÎAmb motiu del traspàs del nostre fundador Mn. Manuel Serinanell es va dur a terme un acte
públic d’homenatge, en el curs del qual es va imposar el seu nom a l’observatori de
l’Agrupació i es va poder visitar, al local social, una exposició de part del seu llegat.
ÎPer altra banda, el fet de tornar a tenir el telescopi instal·lat i l’observatori en condicions de
funcionament ha incrementat el nombre de persones que han visitat durant aquest any
l’Agrupació per conèixer una mica l’univers.
Algunes dades de l'any en xifres són:
ÎA 31 de desembre de 2001 l'Agrupació Astronòmica d'Osona compta amb 108 socis.
ÎL'assistència de públic a les activitats ha estat de 855 persones, que representa una mitjana
de més de 21 persones per activitat.
ÎAl llarg de l’any han passat per l’observatori de l’AAO un total de 303 visitants.

VIC, a 31 de desembre del 2001.
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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L'AGRUPACIÓ
ASTRONÒMICA D'OSONA
DIVENDRES, 8 DE FEBRER DEL 2002

A la ciutat de Vic, al local social de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, al carrer Pare Xifré 1-3,
Casa Masferrer, el divendres 8 de febrer del 2002, a les vuit i cinc minuts dels vespre, s'inicia
l'assemblea general ordinària de l'A.A.d'O. Assisteixen, per la Junta Directiva el president Josep Pujols,
el secretari Antoni Torrents, el tresorer Joan Mercader i els vocals Joan Vilasís i Miquel Amblàs.
Es procedeix seguint l'ordre del dia:
1r. Obertura i salutació als assistents.
El president dóna la benvinguda als assistents i seguidament anuncia el segon punt de l’ordre
del dia.

2n. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior.
L'acta és llegida pel secretari i s’aprova sense cap esmena.
3r. Informació de les activitats realitzades durant l'any 2000.
El secretari Antoni Torrents exposa un resum de les activitats realitzades per l’Agrupació.
En Josep Pujols, tot i observar que pràcticament tots els assistents ja n’estan al corrent, informa
de l’estat actual del projecte de renovació de l’observatori: ja s’ha tornat a muntar el telescopi després
de la seva reparació i també s’ha posat fil a l’agulla en el tema de la cúpula.
Així mateix recorda que, com ja es va informar en una circular, s’ha constituït una Comissió
Tècnica que s’encarregarà de coordinar la realització dels projectes de treball que assumeixi l’AAO.
Aquesta comissió és oberta a la participació de tots els socis que hi estiguin interessats i es reuneix
bimensualment.
4t. Lectura i aprovació de l'estat de comptes.
En Joan Mercader comença la seva intervenció agraïnt a la seva predecessora, Mercè Rial, i a
en Josep Sala i Orri la seva ajuda en les gestions de Tresoreria.
Quant a l’estat de comptes actual, informa que el saldo a 31 de desembre del 2001 és de
1.516.158 ptes. (9112.29 €). Destaca, en el capítol de despeses, que s’ha pogut fer el darrer pagament de
la montura “Atlux” i comprar un nou ordinador, la qual cosa ha permès de reciclar-ne un cap a tasques
de suport a l’observatori i, en el capítol d’ingressos, que l’Agrupació ha tingut donatius per valor de
1.005.000 ptes.
Per al nou període presenta un pressupost de 3.510 €, contemplant la proposta de la junta
directiva d’establir una quota anual de soci sènior de 30,00 € i una quota de soci júnior de 0,00 € fins a
la majoria d’edat legal; la resta de partides (llevat de la de donatius) s’han estimat extrapolant els seus
imports en els exercicis anteriors.
S’aproven l’estat de comptes, les quotes i el pressupost.
5è. Projecte d'activitats per a l'any 2001.
El president informa dels projectes que en aquest moment té en curs de realització la Comissió
Tècnica:
• El tema de la cúpula es troba en fase d’estudi i construcció d’una maqueta.
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•

Ha sorgit la possibilitat d’adquirir en bones condicions un planetari, però no hi ha el lloc
adequat per montar-lo. Es deixen sentir diverses veus reclamant altre cop la conveniència
de parlar amb l’Ajuntament de les possibilitats d’aconseguir alguna millora en aquesta
qüestió.
• Facilitar la utilització de l’observatori per a la realització d’alguns treballs de recerca dels
que fan els estudiants de batxillerat, si n’hi ha algun que ho demana i la proposta és viable.
• S’està realitzant amb força èxit la construcció de diferents accesoris auxiliars per a
l’observació (roda de filtres, etc.)
També hi ha el projecte de celebrar el 15è aniversari de l’Agrupació amb un cicle d’activitats
que encara s’ha de concretar, però que inclourà segurament un acte de clausura, per al qual ja s’ha
reservat lloc a la Casa Nova del Castell de Montesquiu per al dia 25 de maig, i que consistirà en un
sopar al qual es convidarà tots els socis, una conferència amb ponent de renom i una sessió
d’observació amb telescopis.
Hi ha prevista per al 2n trimestre una sortida per anar a veure l’Escola d’Arts i Oficis, guiats pel
professor, que és també soci i membre de la junta directiva de l’Agrupació, en Miquel Amblàs.
En Josep Pujols fa saber que s’ha rebut la visita del Sr. Pascual Bernat, de Sant Vicenç de
Torelló, membre de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), que ha
portat a l’Agrupació Astronòmica d’Osona la proposta de col·laborar en l’organització d’algunes
conferències per tal de contribuir a la difusió de la història de la ciència en el nostre àmbit. Els
conferenciants serien membres d’aquella institució i les xerrades es podrien incorporar als nostres cicles
del dimarts (per al curs 2002-03) o potser, alguna, en els actes del 15è aniversari. Ja ens ha arribat una
proposta d’agenda per discutir. Així mateix, ens ha ofert fer-nos arribar informació de les activitats de
la SCHCT. Les seves propostes s’han acollit amb molt d’entusiasme.
Finalment s’ha rebut també una proposta del Patronat d’Estudis Osonencs per publicar a la seva
revista articles de temàtica astronòmica o meteorològica i treure’n una separata que l’Agrupació podria
repartir als seus socis i a les persones que es considerés adient. L’únic cost d’aquesta publicació seria el
de la separata, ja que el cost de publicació de l’article a la revista l’assumiria el Patronat. Es veu amb
interès aquesta proposta i s’acorda de demanar-ne el detall de les condicions i el cost que pot
representar.
7è. Propostes dels socis.
En Josep Maria Casals, que no ha pogut assistir a l’assemblea ha fet arribar les seves propostes
a la junta i són llegides pel president:
• reprendre l’hàbit de les sortides trimestrals.
• organitzar un viatge cap a la primavera. Aquesta proposta, com l’anterior, requereixen
d’una comissió organitzadora de passejades. Es proposa al soci Josep Sala Orri, que
accepta altra vegada de col·laborar en l’organització d’aquest viatge.
• resoldre el problema de la fotocopiadora: s’ha aprovat en junta d’adquirir una HPOfficeJet
G95.
• restablir les relacions amb altres agrupacions astronòmiques. Es proposa de convidar-les
als actes de celebració del 15è aniversari, especialment al de clausura.
• enviar dues circulars per trimestre, una com ara amb la informació d’actualitat i la
programació i una altra amb informació més tècnica.
En Josep Pujols assenyala que el problema, com sempre, és que no es dóna l’abast. S’acorda
demanar col·laboració a tots els socis i penjar un cartell amb les feines pendents a la cartellera.
En Miquel Amblàs proposa rentar la cara a la Web de l’AAO i s’acorda passar la proposta a la
Comissió Tècnica. També recorda que la catalogació de la Biblioteca està encallada i que potser es
podria aconseguir la col·laboració d’estudiants de biblioteconomia de la UV. Un altre tema per passar a
la Comissió Tècnica és estudiar la possibilitat de fer públiques, identificant-les bé, les dades
meteorològiques recollides per l’AAO.
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En Josep Sala i Orri informa de l’estat del llegat de Mn. Manuel: a l’Arxiu Històric Comarcal
hi ha 7 caixes de material que han classificat i ordenat (també ho farien amb el que tenim al local
social). Ens farien una relació del material que tenen per tal que poguem triar el que ens volem quedar;
la resta hauria de passar al fons Mn. Manuel Serinanell. Acordem de portar-hi tot allò que no poguem
guardar en el nostre local.
8è. Precs i preguntes.
Després de la intensitat de debat en el punt anterior, sembla que ja no queden més precs i
preguntes per fer.

I en no haver-hi res més per tractar, el president tanca a dos quarts i cinc de deu del vespre la
sessió de la qual, jo, el secretari Antoni Torrents i Ballús, estenc la present acta.

El secretari

El president

