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Benvolguts consocis:
1.
OBSERVACIONS EFECTUADES. A part les observacions habituals al nostre local
de cada primer dijous de mes, l'Agrupació també ha dut a terme d'altres observacions a fora,
sovint a demanda d'algunes escoles o entitats, la qual cosa ens agrada molt i palesa el creixent
interès de moltes persones per l'astronomia. El detall d'aquestes observacions ja fetes és el
següent:
- Divendres 14 de març, vigília del Mercat del Ram, a la plaça Major de Vic. Va tenir
molt èxit de públic. Estimem que hi va haver uns 350 assistents en tota la durada de
l'observació. Es va poder observar La Lluna, Mart i Saturn i també veure el funcionament de
l’aparell buscador d’astres Sky Scout, que va suscitar molt interès.
- Dissabte 5 d'abril a la plaça del davant de La Central, a la ctra. de Manlleu, es va fer
una observació per als Sagals d'Osona, amb uns 25 assistents, tots adults. Es va poder observar
els planetes visibles i les constel·lacions.
- Dimecres 13 d'abril es va fer una observació al CEIP Les Pinediques, de Taradell, a la
qual van assistir 18 alumnes i 16 persones adultes. L'observació va començar amb una xerrada
sobre l'univers proper i després es va poder veure la Lluna amb telescopi.
2.
OBSERVACIONS PREVISTES A FORA DE L'AGRUPACIÓ. Seguint en la línia
esmentada, i també a part de les que es faran al nostre local els dies 8 de maig i 5 de juny, que
ja estan incloses en el programa trimestral d'activitats, en aquest moment també tenim previstes
dues observacions més:
- Dijous 15 de maig a les 10:30 del vespre a Ripoll.
- Divendres 13 de juny a les 10 del vespre a Campdevànol (CEIP El Pirineu).
Si algun soci vol participar en alguna d'aquestes observacions o hi pot col·laborar, li
preguem que es posi en contacte amb la Junta.
3.
OBSERVACIÓ DEL DIA 5 DE JUNY AL NOSTRE OBSERVATORI. L'hora
d'aquesta observació s'ha d'endarrerir mitja hora, de manera que no es farà a 2/4 de 10, tal com
deia el programa d'activitats del trimestre, sinó a les 10 del vespre.
4.
CONFERÈNCIA AL CASAL GRAN, DE MOLLET. El pròxim dilluns 5 de maig a
les 6 de la tarda, el nostre consoci JM. Casals farà la conferència sobre L'itinerari "Dones de
ciència" a l'Ateneu (de la gent) Gran de Mollet, que ja havia fet el passat mes de febrer al
nostre local.
5.
CONFERÈNCIA EXTRAORDINÀRIA. Us recordem i remarquem la conferència
extraordinària "Els instruments òptics espacials", a càrrec de Francesc Tintó, Llicenciat en
Física i Enginyer, que es farà dissabte 10 de maig a les 12 del migdia al Temple Romà, com a
cloenda dels actes commemoratius del 20è aniversari de la constitució de la nostra Agrupació.

6.
DINAR DEL SOCI. Recordem el dinar del soci, acte ja tradicional de cada primavera,
que es farà el mateix dissabte 10 de maig, a continuació de la conferència anterior, a l'Hotel
Ciutat de Vic. Cal inscriure's al local de l'Agrupació fins al dimarts anterior dia 6, per poder
comunicar a l'hotel el nombre d'assistents.
7.
VIATGE A SAN FERNANDO. Tenim l'oportunitat de visitar el Real Instituto y
Observatorio de la Armada, a San Fernando (Cadis) i aquesta visita s'ha fixat per a dilluns de la
2ª Pasqua (ja que a Andalusia és dia laborable) a les 11 del matí. Vam avençar aquesta notícia
fa uns quants dies als socis que tenen adreça electrònica, i de moment ja hi ha un grup de
persones inscrites, a majoria de les quals han optat per anar a Cadis amb el tren Talgo que surt
de Barcelona-Sants dissabte dia 10 al vespre i tornar amb el Talgo que surt de San Fernando
dilluns dia 12 a la tarda.
Si hi ha altres socis interessats a fer aquesta visita, cal que ho comuniquin de seguida a
l'Agrupació i cal dir que en el moment de fer aquesta circular els trens esmentats estaven
pràcticament complets, de manera que s'haurà de veure com poden fer el desplaçament.
Tanmateix, si volen tenir el mateix hotel que els ja inscrits, poden acudir a Viatges Alemany, a
veure si els poden fer la reserva corresponent.
8.
MUSEU DEL COURE. També recordem la visita prevista al Museu del Coure, a la
Farga Lacambra (Les Masies de Voltregà), per a dissabte 31 de maig. Sortida a les 10 del matí
del lloc de costum, c. de la Laura, entre la Torre dels Frares i l'Escola Politècnica de la
Universitat de Vic.
9.
BIBLIOTECA. Podem anunciar que, tal com ja es va anunciar en la passada
Assemblea, ja ha començat la tasca de catalogació dels prop dels 1.500 llibres i documents
històrics de la nostra biblioteca, a càrrec de dos bibliotecaris professionals, amb l’objectiu
d’enllestir-ho del tot dins d’aquest mateix any.
10.
PÀGINA WEB DE L'AGRUPACIÓ. Ja està en funcionament la nova pàgina web de
l’Agrupació, amb una nova presentació i més facilitat de consulta. Es pot trobar a la mateixa
adreça que l’anterior, http://astroosona.org i ja s’està organitzant l’equip que l’ha de mantenir
actualitzada.
11.
QUOTES. Recordem als socis que paguen la seva quota en metàl·lic, que poden passar
a pagar-la a l'Agrupació qualsevol dimarts o dijous. Enguany l'import de la quota anual es va
fixar en 33,5 €.
12.
ACTIVITATS DE L'ESTIU. Encara és massa aviat per tenir-les programades, de
manera que es comunicaran en la pròxima circular que enviarem a finals de trimestre.
13.
MILLORAMENTS AL LOCAL DE L'AGRUPACIÓ. Darrerament s'ha procedit a
aïllar els tubs de la calefacció, de manera que ja no tindrem aquella calor que feia tan
accentuada, fins i tot amb els radiadors tancats. També anirem per fer definitiva la instal·lació
definitiva del sistema de megafonia, per a una millor comoditat tant del qui parla com dels qui
escolten.
Cordialment.
LA JUNTA
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