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1.
CONFERÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I DINAR DEL SOCI. Van tenir lloc el dia
30 de maig a Montesquiu tal com estava previst. L'excel·lent conferència "El martell i la
ploma, aproximació a la relativitat general", de Ferran Garcia Luque, va tenir lloc al Castell i el
dinar va ser al restaurant de La Casa Nova del Castell. Agraïm al conferenciant i a l'Agrupació
Astronòmica Cosmos, de Mataró la seva col·laboració.
2.
ACTIVITATS. Ja hem acabat el cicle de conferències d'aquest segon trimestre i ara
només queden pendents un parell d'observacions, el dia 9 a Ripoll i el dia 24 a Vic, al barri de
Santa Anna, i l'activitat habitual de l'estiu a Les Llosses. El curset d'iniciació a l'astronomia que
es feia a Taradell ha constat de sis sessions teòriques i una observació i ja s'ha acabat. Dues
observacions previstes per als dies 19 i 20 de juny, no es van poder fer per causa de la pluja i
s'han de reprogramar per a la tardor. També per a aquesta tardor està previst fer un curs
d'iniciació a l'astronomia de 10 sessions al Centre Cívic de La Guixa.
3.
ECLIPSI DE SOL A LA XINA. Finalment el grup ha quedat format per 39 persones,
totes les quals ja disposen de la documentació completa per al viatge, i bona part dels assistents
es trobaran per fer un sopar de pràctiques abans de marxar. Aquest viatge té lloc entre el 12 i el
24 de juliol, esperem que tot vagi molt bé, inclosa la meteorologia, i preveiem fer una sessió
explicativa de com ha anat el viatge en la programació del pròxim trimestre.
4.
ANADA A LES LLOSSES. Aquest any la màxima intensitat d'arribada de meteors es
preveu entre dimecres 12 i dijous 13, de manera que el programa d'aquesta activitat ha de ser
del tot flexible. S'hi podrà anar i estar-s'hi des de dissabte 8 al vespre fins a dijous 13 i les
persones que pensin anar-hi cal que ho comuniquin a en Miquel Amblàs (mamblas@xtec.cat
tel. 606 587 048) i millor també a l'Agrupació (astrooso@astroosona.org tel. 938 864 154).
Aniria bé de poder saber abans quins dies hi voleu anar per planificar una mica la logística.
5.
IIIª JORNADA D'HISTÒRIA DE L'ASTRONOMIA I LA METEOROLOGIA.
Dissabte 17 d'octubre tindrà lloc al Temple Romà de Vic la tercera edició d'aquesta Jornada,
que ja es consolida com a una activitat biennal, organitzada per la Societat Catalana d'Història
de la Ciència, la nostra Agrupació i el Patronat d'Estudis Osonencs. Us n'adjuntem el programa
amb tots els detalls que fan al cas i us preguem que els que hi volgueu assistir no us deixeu
passar la data límit d'inscripció, que és el 31 d'agost.
6.
CÀMERES D'ENREGISTRAMENT DE METEORS. Tal com ja es va comunicar
en la circular anterior, l'Agrupació ha posat en marxa un sistema de detecció i seguiment de
bòlids i meteors, que està instal·lat a Folgueroles a cura del nostre consoci i antic president
Josep Pujols. Aquest sistema ja funciona, amb uns resultats que superen totes les expectatives.
7.
BIBLIOTECA. La tasca de classificació i registre dels llibres de la biblioteca està molt
avençada i esperem que s’acabarà durant aquesta tardor. Alguns socis també hi han col·laborat

aportant llibres, i si algú més es vol afegir a aquestes donacions aniria molt bé que ho fes
mentre encara estem en aquesta fase de posada en marxa. Més endavant la Junta estudiarà i
aprovarà una normativa per a l’ús i consulta d'aquest fons bibliogràfic.
8.
EQUIPAMENT INFORMÀTIC. Gràcies a alguns ingressos extraordinaris no
previstos en el moment de fer el pressupost d'enguany, i a generoses aportacions d'alguns
patrocinadors, a més de la inversió feta en el sistema de seguiment de meteors també ha estat
possible renovar l'ordinador de secretaria i el de la sala de conferències, que ja eren molt antics
i lents i havien acabat la seva vida útil. També s'ha pogut canviar el servidor de la nostra pàgina
web, gràcies a la donació d'un ordinador en bon estat per part d'un soci.
9.
NOU TELESCOPI. Veient la quantitat d'observacions que hem anat fet a fora, per a
diferents col·legis i entitats que ens ho demanen, a principis de primavera vam comprar un
telescopi portàtil Celestron ATX80 a preu molt raonable, atès que estava d’oferta.
10.
PROGRAMACIÓ DEL PRÒXIM TRIMESTRE. Farem la programació del pròxim
trimestre molt a principis de setembre, perquè preveiem reprendre les conferències de tardor a
partir de dimarts dia 15. Per això les persones que ens puguin proposar alguns temes, ens
haurien de fer arribar la informació corresponent (títol i resum) a finals d'agost.
Cordialment.
LA JUNTA
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