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Any Serinanell
Vic, 2009-02-13
Benvolguts consocis:
1.

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 2009.

D'acord amb el que assenyalen els Estatuts de l'Agrupació, es convoca la REUNIÓ
ORDINÀRIA corresponent a 2009 de l'ASSEMBLEA GENERAL. Us preguem que anoteu
aquesta data a la vostra agenda i que hi assistiu puntualment.
DIA:
Divendres 27 de febrer.
HORA:
A les 8 del vespre
LLOC:
Al local social de l'Agrupació. C. del Pare Xifré 1 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. Informació de les activitats durant el 2008.
4. Lectura i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de 2008.
5. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva: Vicepresident, tresorer i 3 vocals.
6. Projectes d'activitats per al 2009.
7. Aprovació del pressupost per al 2009.
8. Informacions diverses.
9. Propostes dels socis.
10. 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.
La Junta encoratja els socis a presentar candidatures per als càrrecs vacants.
Al final de la reunió es farà un ressopó amb tots els assistents.
2.
PROGRAMA DEL PRESENT TRIMESTRE. Afegim informació complementària al
programa del present trimestre, que no teníem disponible al moment d'enviar la circular
anterior.
Dimarts 17 de febrer: Conferència CHARLES ROBERT DARWIN: L’HOME I LA SEVA
OBRA, per Pasqual Bernat, Historiador de la ciència. Doctor per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Aquest any 2009 se celebra el bicentenari del naixement de Charles Darwin i el cent cinquantè
aniversari de l’aparició de la seva obra fonamental: L’origen de les espècies. És doncs un bon
moment per parlar-ne i afegir-nos a la munió d’actes que arreu del món commemoraran
aquestes efemèrides. En aquesta conferència es glossarà la vida i obra d’aquest científic
universal, tot explicant la gènesi de la seva teoria de l’evolució, així com els mecanismes i
lleis que la regulen. S’hi abordaran també els aspectes humans i el context històric que van
determinar la trajectòria vital i intel·lectual d’aquest científic que va revolucionar la ciència i la
concepció del món del seu temps.
Referent a C. Darwin, el propi Pasqual Bernat ha realizat una pàgina web, que es pot consultar
a l'adreça següent:
http://www.xtec.cat/~pbernat/Darwin/darwinindex.htm

Dimarts 10 de març: Conferència L'EXILI DELS METGES CATALANS DESPRÉS DE
LA GUERRA CIVIL, per Àlvar Martínez Vidal, dins el programa de Seminaris de la Societat
Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica.
Creat arran de l'operació Reconquista (tardor de 1944), que pretenia enderrocar el règim
franquista per les armes gràcies arran de la Libération de França per les tropes aliades,
l'Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc ha esdevingut un 'lieu de mémoire' de l'exili
espanyol a França.
Tot i que l'ofensiva militar fracassà, aquell petit hospital situat als afores de la ciutat no
desaparegué, sinó que, a partir del mes de març de 1945, es convertí en un hospital civil
destinat a acollir, primer, els supervivents espanyols dels camps de concentració nazis i, tot
seguit, els milers de refugiats que poblaven la ciutat de Tolosa i els seus voltants.
En aquest context, l'ajuda humanitària prestada per diversos col·lectius i persones particulars moltes de les quals eren també exiliades- fou determinant per a la supervivència de la institució
hospitalària. Des de diversos països europeus (Escòcia, Noruega, Polònia, Txecoslovàquia,
Suïssa), però també des d'Amèrica del Nord i del Sud arribaven subministraments en forma de
diners, medicaments i instrumental mèdic. Als Estats Units i al Canadà, l'Unitarian Service
Committee fou l'organització benèfica que canalitzà, sobretot durant els primers anys, les
donacions fetes per particulars i col·lectius.
L'any 1950, en el marc de l'operació Boléro-Paprika, que assentava les bases del règim
franquista gràcies a l'ajuda militar nord-americana, alhora que il·legalitzava el Partit Comunista
Espanyol a França, el personal mèdic de l'hospital tolosenc fou arrestat i expulsat, via Còrsega,
a tercers països.
Amb anterioritat, sobretot sota la direcció del Dr. Francesc Bosch i Fajarnés i del Dr. Josep
Bonifaci, metges catalans especialistes respectivament en tuberculosi i malalties de l'aparell
digestiu, l'Hospital Varsòvia -en l'actualitat denominat Hospital Joseph Ducuing- aconseguí
oferir una assistència de qualitat i un tracte acollidor i personalitzat als pacients que hi
ingressaven, assegurar una formació continuada al personal sanitari -metges, infermeres,
practicants, auxiliars- i, fins i tot, desenvolupar una línia de recerca aplicada a les necessitats de
la pràctica clínica.
Dimarts 17 de març: Conferència COSMOLOGIA DE L'ANTIC EGIPTE, per Xavier Gràcia,
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.
Milers d'anys enrere els egipcis es formulaven les mateixes preguntes que avui dia nosaltres
ens plantegem: quin és l'origen de l'univers?, com seran els seus límits?, que hi haurà més
enllà? En aquest període precientífic té un paper rellevant l'especulació teològica per a donar
resposta a totes aquestes preguntes. Paral·lelament, es desenvolupà una observació científica
dels fets naturals, com la trajectòria del sol, dels astres, etc, que donaren els seus fruits amb el
desenvolupament d'un calendari solar civil i la divisió del dia en 24 hores."
NOTA: Us avisem de l'intercanvi de dates entre dues conferències. La d'en Xavier Gràcia,
COSMOLOGIA DE L'ANTIC EGIPTE, es farà el dia 17 de març, i la d'en Josep M. Casals,
LA LIBRACIÓ DE LA LLUNA. LES ESTACIONS DE L'ANY. ELS CREPUSCLES, es farà
el dia 24 de març.
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ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DE L'ASTRONOMIA. En ocasió de l'Any
Internacional de l'Astronomia hem vist amb satisfacció un augment remarcable de l'interès per
la ciència astronòmica, fins al punt que hem multiplicat l'atenció a diverses escoles i d'altres
entitats i grups que ens ho han demanat. En aquest moment us podem esmentar diverses
xerrades i observacions ja fetes dilluns 2, dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 a l'escola Guillem de
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Montrodon, de Vic, en ocasió de la Setmana de l'Astronomia d'aquesta escola. Activitats
futures ja concertades són l'assistència consecutiva de 6 grups del col·legi de Santa Caterina al
nostre local i observatori dilluns 16 al matí i de 3 grups dimarts 17 a la tarda, i les xerrades que
es faran dimarts 17 a l'escola dels Hostalets de Balenyà, dues dimecres 18 al col·legi de La
Salle de Manlleu, una el mateix dia a la tarda al col·legi de les Vedrunes de Tona, i també una
observació dilluns 2 de març als Hostalets de Balenyà, a més de diversos grups que han acudit
al nostre local i observatori durant les observacions de cada primer dijous o en altres dies
específics. També hi ha d'altres activitats en projecte però que en aquest moment encara no
estan concretades, de les quals donarem compte en la pròxima circular. També el nostre soci
JM. Casals, dimecres dia 4 va fer una conferència sobre "La meridiana de la basílica de Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri de Roma" a l'IES-SEP La Mercè, de Barcelona, en un acte
organitzat per la Societat Catalana de Gnomònica.
4.
OBSERVACIÓ DEL COMETA LULIN. Aquest cometa es va descobrir tot just el
juliol de l'any passat i durant aquest mes de febrer passarà a prop de la Terra, de manera que es
conjectura que potser fins i tot es podrà arribar a veure a ull nu. L'Agrupació dedicarà una
sessió d'observació a la seva recerca, que serà dimarts dia 24, un cop acabada la conferència
d'en Ricard Làzaro, ja que en quests dies de finals de mes és quan es preveu que tindrà unes
bones condicions de visibilitat.
5.
PROJECTE DE VIATGE A LA XINA. La resposta a aquest projecte va ser molt
ràpida, de manera que les places disponibles es van omplir totes abans de Nadal i ja va quedar
tancada la llista d'inscripció. De totes maneres hem obert una llista d'espera per si algun dels
actualment inscrits finalment no hi pogués anar i deixés lliure la seva plaça. Preveiem fer una
sessió informativa per a tots els assistents abans de finals d'aquest mes per informar-los de les
característiques de l'eclipsi i dels llocs que està previst visitar.
6.
CONFERÈNCIES DEL PRÒXIM TRIMESTRE. Com de costum, demanem a totes
les persones que puguin proposar temes per a les conferències del pròxim trimestre, que ho
comuniquin a la Junta abans del 24 de març, especificant el títol i facilitant-nos-en un resum
com els que habitualment solem publicar amb el programa.
Cordialment.
LA JUNTA
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