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Benvolgut soci:

1. CELEBRACIÓ 15è ANIVERSARI A MONTESQUIU.
Aquest propassat 25 de maig vàrem celebrar el 15è aniversari de l’AAO a
Montesquiu. Va anar molt bé. Hi va haver una assistència de 37 persones. Vam
poder visitar el castell, vàrem gaudir d’una interessant conferència sobre en
Josep Comas i Solà i, després d’un bon sopar, vàrem sortir a observar amb 2
telescopis. La nit no va acompanyar massa ja que hi havia lluna plena i van
passar bastants núvols, però es van poder comentar i veure “in situ” el
funcionament de telescopis i programes d’ordinador sobre el cel.
2. ADRECES D’INTERNET
Una de les activitats que s’han celebrat aquest trimestre és una xerrada a càrrec
de David Amblàs sobre un viatge a l’Antàrtida. Tot seguit us posem una sèrie
d’adreces d’Internet on hi trobareu informació relacionada:
http://www.hamilton.edu/news/exp/Antarctica2001
http://www.antarctica.ac.uk
http://www.igloo.gsfc.nasa.gov/wais
Altres adreces interessants:
http://ciencia.msfc.nasa.gov/headlines/y2002/28may_marsice.htm?list500162
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Mintro.htm

3. ACTIVITATS D’ESTIU
Aquest mes s’acaben les activitats d’aquest curs de l’Agrupació, i no tornarem a
començar fins a l’octubre. De totes maneres, per tal de no perdre el contacte i
seguint gaudint de l’astronomia, hi ha programades una sèrie d’activitats d’estiu
que tot seguit us expliquem:
Dia 27/06/2002
L´accident aeri del juliol del 1970 al Montseny. Per Oriol Battestini.
En aquesta xerrada, l’Oriol ens explicarà els detalls tècnics més importants
sobre aquest famós accident i ens parlarà de tota la nova tecnologia aeronàutica
que fa que sigui impossible que es torni a produir un accident com aquell.
Aquesta xerrada anirà acompanyada d’una visita al lloc de l’accident el
següent dissabte tal com s’explica al següent punt.
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La xerrada serà a l’hora habitual: Les 8 del vespre al local social de l’AAO.

Dia 29/06/2002
Visita al lloc de l’accident aeri del 1970 al Montseny.
Sortirem a les 10:00 del dissabte dia 29 de juny del pàrquing de l’Era d’en
Sellés, darrere al cementiri (al costat de la caserna dels Mossos d’Esquadra). Tot
seguit anirem fins al pàrquing de les Ferreres, entre Sant Marçal i Santa Fe, des
d’on anirem a peu (hi ha uns 20 minuts de camí planer) fins al lloc de l’accident.
Si algú vol anar directament a aquest aparcament, hi hem quedat amb l’Oriol a
les 11:00.

Dies 10-11/08/2002
Estada a les Llosses per observar les Perseides.
Com l’any passat, tornarem a repetir l’estada en aquest magnífic paratge.
L’allotjament serà a la rectoria de les Llosses, i a part de l’activitat nocturna
d’observació, es programaran activitats per fer durant el dia. Tothom qui vulgui
apuntar-s’hi que truqui al telèfon 93 812 2001 abans del dia 8 d’agost.
Dia 07/09/2002
Observació astronòmica a Perafita coorganitzada amb el Grup de
Naturalistes d’Osona.
Aquest any encetem una col·laboració continuada amb un nou grup sorgit a la
comarca que pretén organitzar activitats i intercanvi de dades sobre temes
naturalistes. Aquest grup s’anomena Grup de Naturalistes d’Osona i, a part de les
trobades, tenen un fòrum a Internet. Com que el cel és una part important de la
natura, s’ha cregut que seria molt important que l’AAO hi pogués aportar els seus
coneixements. Us recomanem molt, doncs, que a part de venir a aquesta activitat
us apunteu al seu fòrum. Per fer-ho, entreu a la web http://www.iec.es/ichn, ja que
aquesta entitat està lligada a la Institució Catalana d’Història Natural dins l’Institut
d’Estudis Catalans. Lloc i hora de la trobada: 2/4 de 8 davant el forn de pa de
Perafita.

US DESTIGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU.

Rebeu una cordial salutació.

LA JUNTA DIRECTIVA

