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Benvolguts consocis:
1.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS - 2010. Tal com estava previst,
el dia 12 de febrer es va celebrar l'Assemblea anual de socis, amb una bona assistència, i de la
qual ja trobareu l'acta al final d'aquesta mateixa circular, juntament amb la memòria de les
activitats de l'any passat. Aquest any no hi va haver renovació de Junta perquè no tocava.
També es va aprovar una modificació de la quota de 0,50 € anuals, amb la qual cosa el seu
import passa de 34 € a 34,5 €.
2.
BIBLIOTECA. Ja hem enllestit la redacció del Reglament de la Biblioteca i l'hem
aprovat a la darrera Junta de l'11 de Febrer. És la culminació del llarg procés que la Junta va
iniciar ara farà dos anys. L'objectiu era oferir un servei més al soci i, alhora, posar en valor el
fons biblogràfic i documental de l'AAO. En Pasqual Bernat ha dut a terme la coordinació de les
tasques de catalogació, elaboració de fitxes i la creació de la base de dades per a consultar el
fons, i creiem que el resultat final ha estat molt satisfactori. Aquest Reglament regula l'ús de la
Biblioteca i la defineix com un servei obert a tots els ciutadans. No obstant això, i donades les
especials característiques de la nostra entitat, el servei de préstec només es contempla per als
socis. També cal dir que, encara que es permet el lliure accés a la documentació i fons
bibliogràfic posterior al s. XX, hem cregut covenient restringir l'accés a la documentació
anterior al s. XX. Finalment, dir-vos que el catàleg es podrà consultar aviat a la nostra web.
3.
TRADICIONAL OBSERVACIÓ PÚBLICA A LA PLAÇA MAJOR. Us recordem
aquesta observació a la plaça Major de Vic, que tindrà lloc a la vigília del Mercat del Ram,
divendres dia 26 de març, de 2/4 de 9 del vespre a 2/4 d'11 de la nit. Els que tingueu un
telescopi a casa vostra també l'hi podeu portar, si us va bé.
4.
SORTIDA DEL TRIMESTRE. Tal com estava anunciat en el programa d'activitats
del trimestre, la pròxima visita serà a l'Observatori Meteorològic de Vic, el dissabte dia 13 de
març. Serà una visita guiada a les noves instal·lacions de l'Observatori Meteorològic de Vic, on
es podrà veure els clàssics sistemes de mesura meteorològica, i alguns altres d’experimentals
com els mesuradors de boira. Aquest observatori meteorològic està situat a la zona esportiva de
Vic, al costat de l’antiga masia de l’Osona, que queda al darrera de l'Alberg de Joventut.
NOTA: L'hora i el lloc de trobada seran a les 11 al davant de la mateixa masia.
5.
COBRAMENT DE LA QUOTA ANUAL. Un cop aprovat l'import de la quota
d'enguany (34,5 €) a la darrera Assemblea General, ja durem els rebuts corresponents a la
nostra entitat bancària per al seu cobrament. Els socis que paguen la seva quota en metàl·lic ja
la poden venir a pagar a l'Agrupació quan els vagi bé.
Cordialment.
LA JUNTA

MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2009
AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA
L’any 2009, Any Internacional de l’Astronomia, ha ocasionat un gran augment de l’activitat de
l’Agrupació, que es resumeix en les xifres següents:
 CONFERÈNCIES:
CONFERÈNCIES
Sessions / Assistents

ORDINÀRIES

AIA2009

TOTAL

AL NOSTRE
LOCAL

36 / 848

9 / 224

45 / 1.072

A FORA

5 / 129

38 / 1.571

43 / 1.700

TOTAL

41 / 977

47 / 1.795

88 / 2.772

OBSERVACIONS
Sessions / Assistents

ORDINÀRIES

AIA2009

TOTAL

A
L’OBSERVATORI

10 / 99

0/0

10 / 99

A FORA

11 / 685

28 / 3.072

39 / 3.757

TOTAL

21 / 784

28 / 3.072

49 / 3.856

 OBSERVACIONS:

 CELEBRACIONS: 4. [Dinar del Soci; dinar del solstici d’hivern, coincidint amb l’acte de cloenda
de l’Any Internacional de l’Astronomia a l’Agrupació; i hi hem de comptar, a més, dues trobades
extraordinàries amb motiu de l’anada i la tornada del viatge a la Xina per veure l’eclipsi total del
juliol].
 SORTIDES: 4. [Visita tècnica a Manresa per veure el Parc de la Sèquia, el Centre de l’Aigua i el
Museu de la Tècnica; sortida a l’Observatori de l’Ebre i el Castell de Miravet; viatge per veure
l’eclipsi total de sol a la Xina i tradicional estada a Les Llosses per observar pluja de meteors].
ACTIVITATS SINGULARS. [Col·loqui amb estudiants, actes de commemoració del centenari de
Mn. Manuel, participació amb un stand a la fira de la Setmana Digital, pregó amb projecció
d’imatges astronòmiques, exposició a l’IES Jaume Callís en el marc de la Setmana de la Ciència
SC’09 i, per últim, tres edicions d’un curs d’Iniciació a l’Astronomia].
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS: 6 altes i 6 baixes. Nombre de socis, invariant: 124.
ASSISTÈNCIA TOTAL DE PÚBLIC: 7.880 persones en 180 activitats comptabilitzades; gairebé 44
persones per activitat (31,5 si considerem només les conferències).
 ASSISTÈNCIA A L’OBSERVATORI: 90 persones, en 10 sessions consignades al llibre de visites.
VIC, a 31 de desembre de 2009.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA
D’OSONA. DIVENDRES, 19 DE FEBRER DE 2010
A la ciutat de Vic, al local social de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, al carrer Pare Xifré 1-3, Casa
Masferrer, el divendres 19 de febrer del 2010, a les vuit en punt del vespre, s'inicia l'Assemblea General
Ordinària de l'A.A.d'O. Assisteixen, per la Junta Directiva el president Miquel Amblàs, el vicepresident
Pasqual Bernat, el tresorer Josep M. Casals, el secretari Antoni Torrents i els vocals Ramon Portell i
Francesc Xavier Mas. Es procedeix seguint l'ordre del dia:
1r. Obertura i salutació als assistents.
Salutació als assistents per part del president, el qual excusa l’absència dels vocals Jordi Casanellas,
Jesús Gabaldon i Marcel Vilar.
2n. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior.
El secretari presenta i comenta els aspectes més rellevants dels continguts de l’acta de la darrera
sessió, de la qual es projecta el text en una pantalla gran on els assistents poden llegir-la. Prèviament
s’ha enviat l’esborrany als socis a través de circular. El mateix secretari fa notar que cal esmenar
l’encapçalament del punt 3r, ja que on diu “...durant l’any 2007.” ha de dir “...durant l’any 2008”.
Després d’això l’acta és aprovada sense cap més observació.
3r. Informació de les activitats de l’AAO durant l’any 2009.
Torna a prendre la paraula el secretari per presentar la Memòria d’Activitats, que resumeix en xifres
l’activitat pública de l’Agrupació durant l’any 2009. L’aspecte que més destaca és el gran increment
que, en ocasió de l’Any Internacional de l’Astronomia, han experimentat tant el nombre d’activitats
organitzades per l’Agrupació com el nombre de persones que hi han assistit.
4t. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes.
El tresorer presenta l’estat de comptes, justificant els ingressos i les despeses de l’exercici i el saldo
a data 31 de desembre 2009, i el sotmet a la consideració de l’assemblea, que l’aprova.
5è. Projecte d’activitats per a l’any 2010.
Presenta aquest punt el president.
• Es proposa de mantenir el programa d’observacions públiques mensuals i mirar de potenciar
l’acollida de grups a l’observatori en dies convinguts.
• Malgrat la participació desigual que han tingut enguany, es continuarà organitzant una o dues
sortides trimestrals a punts d’interès astronòmic i/o cultural i algun viatge més llarg, de dos o
tres dies de durada, anualment. En aquest punt el president cedeix la paraula al tresorer Josep
M. Casals, el qual informa que s’ha començat a estudiar la possibilitat d’anar a veure un altre
eclipsi total de Sol l’any 2015.
• El president proposa de mantenir, en la mesura de les nostres possibilitats, l’acollida i
assessorament per als treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari, que fins ara ha
donat bons resultats.
• Està previst de continuar fent la tradicional Observació Pública a la Plaça Major la vigília del
Mercat del Ram, atès que és una activitat que congrega molt de públic i ens permet de dur a
terme una bona tasca de divulgació de l’astronomia.
• També es vol repetir l’estada a Les Llosses, pels volts del dia 12 d’agost, per observar la pluja
de meteors perseids, si bé la programació concreta d’aquesta activitat no es detallarà fins més
endavant.
• Es valora com a molt positiva la col·laboració que mantenim des de ja fa temps amb la Societat
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i amb el Grup de Naturalistes d’Osona, que
contribueixen amb interessants conferències a la nostra programació trimestral. Voldríem, des
de l’assemblea, manifestar-los el nostre agraïment.
• Seguirem participant a la Setmana de la Ciència dedicant-hi alguna de les conferències del
darrer trimestre de l’any, com fem sempre, i alguna altra activitat adient si s’escau.
S’accepten totes aquestes propostes.
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6è. Actualització de quotes i pressupost per al 2010.
El tresorer explica que, donada la situació econòmica general, sembla convenient de mantenir la
moderació en l’increment de la quota i fa la proposta d’incrementar-la només 0,50 €, de manera que
quedaria en 34,5 € l’any. Junt amb aquesta proposta presenta el projecte de pressupost per a l’exercici i
ambdues coses són aprovades.
7è. Informacions diverses.
Pren novament la paraula el president.
• Anuncia que el trasllat de l’Escola Municipal de Dibuix a la seva nova ubicació està previst per
aquest estiu i que l’Agrupació ha iniciat gestions per poder ampliar una mica l’espai que ocupa
a la tercera planta de la Casa Masferrer, que ja fa temps que se’ns ha fet petit.
• En el mateix context, s’ha elaborat un projecte de remodelació de l’observatori i ja se n’ha
lliurat còpia a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament.
• En canvi, el propòsit de signar un contracte-programa amb l’Ajuntament i el de fer un parc
temàtic de contingut astronòmic queden ajornats per manca de recursos del Consistori.
• Cedeix la paraula a en Pasqual Bernat, el qual informa que s’ha completat la catalogació dels
llibres de la biblioteca i que la Junta n’ha elaborat un Reglament d’ús Des d’aquest moment, i
en les condicions especificades en el reglament, el nostre fons bibliogràfic queda obert a la
consulta dels socis i altres persones interessades. Encara s’està treballant per poder incorporar –
sense cost– el nostre catàleg a alguna xarxa pública per millorar l’eficàcia d’aquest servei.
• Reprèn la paraula el president per informar que s’havia de començar aquest febrer un nou curset
d’iniciació a l’astronomia, aquest per a mestres i en col·laboració amb el Centre de Recursos
Pedagògics d’Osona, però ens han demanat d’ajornar-lo fins a la tardor. Gràcies a això podrem
atendre la petició que hem rebut d’organitzar-ne un altre a curt termini, encara sense concretar.
• Fa constar l’agraïment de l’assemblea a l’equip de recerca per l’entusiasme amb que realitza la
seva activitat. Fa esment especial del soci Josep Pujols, per la seva iniciativa, constància i
dedicació a l’estació de seguiment de meteors. A petició del soci Ferran Vallès, es fa extensiu
l’agraïment també a l’equip de divulgació, per la bona feina que ha fet durant tot aquest 2009
Any Internacional de l’Astronomia.
• Informa que s’ha posat en marxa un nou grup, que tindrà cura dels instruments antics dipositats
a l’Agrupació. Cedeix la paraula a en Ramon Portell, membre del grup. Aquest explica,
il·lustrant-ho amb imatges, que ja s’està treballant amb un dels telescopis per aturar l’acció dels
corcs, netejar i restaurar els elements metàl·lics i rehabilitar-lo per al funcionament.
• Finalment, el president vol deixar constància de l’agraïment de l’Agrupació a tots els socis que
d’una o altra manera han fet possible l’acompliment del compromís, adquirit en la passada
assemblea, de donar resposta a totes les peticions de visites, conferències i observacions que
s’han rebut en ocasió de l’Any Internacional de l’Astronomia. Malgrat que el nombre ha estat
molt superior del que ens podíem esperar, amb l’esforç de tots s’ha aconseguit de correspondre
a totes les demandes.
8è. Propostes dels socis.
El soci Ventura Mallol fa la proposta d’incloure en alguna de les programacions trimestrals de
conferències una sessió a càrrec d’algun especialista en qüestions de meteorologia i una altra a càrrec
d’un especialista dels bombers que ens pogués parlar de la gestió dels incendis forestals.
La Junta en pren nota de la petició i manifesta la voluntat de satisfer-la tan aviat com sigui possible.
9è. Precs i preguntes.
No hi ha cap petició de paraula.
En no haver-hi més temes a tractar, el president tanca la sessió, de la qual jo, el secretari, estenc la
present acta.
El president
Miquel Amblàs i Carbonell

El secretari
Antoni Torrents i Ballús
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