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1. ACTE LÚDICO - CIENTÍFICO - REIVINDICATIU SOBRE LA CONTAMINACIÓ
LUMÍNICA. El proper divendres dia 27 de juliol es farà al Santuari de Bellmunt un acte
organitzat conjuntament amb el GDT (Grup de Defensa del Ter) per valorar la contaminació
lumínica a la comarca d’Osona. El programa bàsic serà el següent:
1. Trobada a les 20:30 h al cementiri de St. Pere de Torelló (per omplir cotxes i
pujar a Bellmunt).
2. Breu explicació sobre què és la C.L. i les seves solucions.
3. Valoració visual de la C.L. a la comarca d’Osona.
4. Observació del cel a ull nu, amb prismàtics i telescopi.
5. Sopar de pa amb tomàquet.
(Els que vulguin, es podran quedar a dormir a l’hostatgeria).

2. ALTRES ACTIVITATS D’ESTIU. Recordeu que aquest estiu l’Agrupació Astronòmica
d’Osona portarà a terme dues activitats més:
1. Dissabte 28 de juliol a les 22:00 h: Observació d’estels a Venívol, àrea recreativa
i d’aventura a prop d’Alpens. La gent que estigui interessada en anar-hi que es posi
en contacte amb la Junta per concretar detalls.
2. Dies 11, 12 i 13 d’agost: Observació de les Perseides: Enguany l’Agrupació
Astronòmica d’Osona organitza una sortida de 2 o 3 dies a Les Lloses per fer
l’observació de la pluja d’estels de les Perseides. L’allotjament serà a la rectoria de
Les Lloses, i a part de l’activitat nocturna d’observació, es programaran activitats
per fer durant el dia. Tota la gent interessada s’hauria de posar en contacte amb la
Junta de l’AAO per tal de saber quantes persones i quins dies està interessada a
participar-hi, essent el límit d’inscripció abans de l’1 d’agost.
TELÈFON DE CONTACTE:
Josep Pujols Puigdesens: 93.812.20.01
Bé, us hi esperem a tots. De totes maneres, si no ens hi veiem, que tingueu unes
bones vacances d’estiu i uns bons cels per observar.
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