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Benvolgut soci:

1.

CONFERÈNCIA A LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”. El passat dia 26 havia de tenir lloc una conferència
que porta per títol “Meteorits, missatgers de l’espai”, a càrrec d’Ignasi Casanovas, a l’auditori de la Fundació “la
Caixa”, dins el marc de les activitats a l’entorn de l’exposició Caiguts del cel. Per causes majors el conferenciant no
va poder arribar a l’hora i es va haver de suspendre l’acte. Així doncs, la conferència s’ha reprogramat per al dia
15 de juliol a les 19:00 h, al mateix auditori de la Fundació “la Caixa” de Vic.
Dins dels actes paral·lels a aquesta exposició, també es farà una observació des de l’Observatori Mn. Manuel
Serinanell, a l’AAO, el dijous dia 10 a les 22:00 h; per assistir-hi cal apuntar-se a la Fundació “la Caixa”.
Per altra banda, cal recomanar la visita a l’exposició, que gira particularment a l’entorn dels meteorits, els
asteroides i els cometes.

2.
SORTIDA D’OBSERVACIÓ D’ESTIU A LES LLOSSES. Com els darrers anys, enguany també farem
una sortida de tres dies a les Llosses (Ripollès) els dies 22, 23 i 24 d’agost, per fer algunes sessions d’observació
(amb el permís dels núvols).
Entre altres coses està previst fer:
Observació de les Perseides residuals (ja que enguany el màxim coincideix amb la Lluna plena i farem
la sortida més tard).
Observació del planeta Mart, que es troba en un dels moments de màxima aproximació a la Terra, en
oposició, de manera que cal aprofitar aquestes bones condicions per observar-lo.
Observació d’objectes Messier. Mirarem d’observar el màxim nombre d’objectes Messier que puguem.
Com ja sabeu, allà hi ha lloc per dormir i pel que fa al menjar quan sapiguem la colla que som ja ho organitzarem.
Tothom qui vulgui apuntar-se, tant si és per venir tots els dies o només per a alguns, que truqui abans del dia 17
d’agost al telèfon 93.812.20.01 (Josep Pujols i Mercè Rial).

3.

ASTEROIDE VERDAGUER. Dins dels actes de celebració i en col·laboració amb els Amics de
Verdaguer de Folgueroles, l’Ajuntament de Folgueroles i el Grup d’Estudis Astronòmics, el dissabte 24 de maig a
dos quarts de deu del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Folgueroles va tenir lloc una conferència sobre
l’asteroide Verdaguer, a càrrec del seu descobridor, Jaume Nomen. Aquesta presentació ja s’havia fet en el moment
del nomenament oficial de l’asteroide, però en aquesta ocasió, a més, es va presentar una animació amb imatges de
l’asteroide que adjuntem en la circular enviada per correu electrònic.

4.

SORTIDA A TOLOSA – CITÈ DE L’ESPACE. Els passats dies 22, 23 i 24 de juny l’expedició de 28
components de l’AAO va anar de visita a la Citè de l’Espace (Tolosa de Llenguadoc). La visita a aquest complex
museístic va ser molt interessant, així com les altres visites turístiques a Carcassona, Mirepoix i Fontfreda. L’única
cosa que es va trobar a faltar era un ambient atmosfèric una mica més fresc, ja que es va ensopegar amb una
important onada de calor.

(NOTA PER ALS PARTICIPANTS A L’EXCURSIÓ: En Ramon Currius ha donat a l’AAO un CD amb matges
digitals que va prendre durant el viatge. Si algú se’n vol copiar alguna, el trobarà a l’AAO.)

5.

NOVES ADQUISICIONS. Com alguns de vosaltres ja heu pogut veure en les darreres sessions dels
dimarts, l’AAO ha adquirit un canó de llum i una pantalla, per projectar en una pantalla gran les presentacions
PowerPoint, que cada vegada s’utilitzen més en les conferències.

6.
FINS AL CURS VINENT! Amb l’arribada de l’estiu, ens acomiadem fins al curs vinent, que començarà
a primers d’octubre, com és habitual. Així doncs, per a tots els qui no s’apuntin a l’observació de l’agost, US
DESTIGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU.
Rebeu una cordial salutació.
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