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Benvolguts consocis:
1.
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2008.
D'acord amb el que assenyalen els Estatuts de l'Agrupació, es convoca la REUNIÓ
ORDINÀRIA corresponent a 2008 de l'ASSEMBLEA GENERAL. Us preguem que anoteu
aquesta data a la vostra agenda i que hi assistiu puntualment.
DIA:
Divendres 15 de febrer.
HORA:
A les 8 del vespre
LLOC:
Al local social de l'Agrupació. C. del Pare Xifré i i 3, 3r pis. VIC.
ORDRE DEL DIA:
1. Obertura i salutació als assistents.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
3. Ratificació del nomenament d’un Vocal de la Junta i notificació d'altres
nomenaments.
4. Informació de les activitats durant el 2007.
5. Lectura i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de 2007.
6. Projectes d'activitats per al 2008.
7. Actualització de quotes.
8. Aprovació del pressupost per al 2008.
9. Projecte de viatge a la Xina (eclipsi de Sol del 22 de juliol de 2009).
10. Propostes dels socis.
11. Precs i preguntes.
Es recorda que, segons l'art. 12 dels Estatuts, s'haurà d'afegir a l'ordre del dia les propostes
escrites que presentin els socis fins a dos dies abans de l'Assemblea.
Al final de la reunió es farà un ressopó amb tots els assistents.
2.
SORTIDA DEL TRIMESTRE. La sortida d'aquest trimestre es farà dissabte dia 23 de
febrer, al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, que ja vam visitar el desembre de
1996 i que, al cap de tant temps, ja val la pena de tornar a veure. En aquest moment, les
exposicions permanents del museu són: La terrassa del Sol - Lluís Muncunill, arquitectura per
a la indústria - La fàbrica tèxtil - Homo Faber - Enérgeia - El Transport - Mentora Alsina.
També hi haurà encara l'exposició temporal: El color dels records. Càmeres fotogràfiques en el
temps. A més, és molt interessant l'edifici de l'antiga fàbrica del vapor Aymerich, Amat i Jover,
amb el sistema de calderes, màquina de vapor i alimentació elèctrica. Sortida a 2/4 de 9 del
matí del lloc de costum, al c. de la Laura, al davant de l'Escola Politècnica de la Universitat de
Vic. És molt probable que la visita duri fins a l'hora de dinar (el dissabte el museu és obert fins
a 2/4 de 3 de la tarda), però els que tinguin pressa poden tornar a Vic en acabar. Els interessats

a assistir-hi es poden inscriure a l'Agrupació per poder assegurar que hi hagi places de cotxe
per a tothom.
3.
OBSERVACIÓ PEL MERCAT DEL RAM. Aquest any reprendrem l'observació
pública amb telescopis, a la plaça Major de Vic, el dia de la vigília del Mercat del Ram. Serà
divendres 14 de març de 8 a 10 del vespre i, si el temps ens ho permet, esperem poder observar
la Lluna en quart creixent, el planeta Mart, i potser fins i tot Saturn. Perquè l’observació sigui
més participativa es proposa de convidar a tothom qui tingui un telescopi que porti a La Plaça
per compartir afició i coneixements astronòmics.
4.
ATACAMA LARGE MILLIMETER ARRAY (ALMA). El nostre soci honorari Pere
Planesas, astrònom molt destacat dintre de l'Observatorio Astronómico Nacional (d'Espanya) i
autor de l'Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid en els darrers anys, ens ha
comunicat que deixa l'OAN i que, a primers de març, se n'anirà a Xile per un període mínim de
3 anys a treballar en el projecte ALMA, ja en construcció i que constarà de més de 60
radiotelescopis mil·limètrics i submil·limètrics de 12 m de diàmetre, que s'instal·laran en una
plana situada al desert d'Atacama, a 5.000 m d'altura sobre el nivell del mar. 25 d'aquests
radiotelescopis seran construïts pels països nord-americans, 25 més ho seran per l'Observatori
Europeu Austral, i la resta ho seran pel Japó. Es tracta del projecte més gran de la història de
l'astronomia i no cal dir que ens congratulem de l'èxit professional del nostre amic, fet que el
situa indiscutiblement en l'èlit de la radioastronomia a nivell mundial. Esperem poder-lo anar a
visitar in situ quan l'observatori estigui acabat, o almenys força avençat.
Cordialment.
LA JUNTA
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