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Benvolguts consocis:
SORTIDA DEL TRIMESTRE. Ja s'ha pogut concretar la visita a l'Observatori
Astronòmic del Montsec (OAM) que es va haver d'ajornar perquè el seu telescopi/ estava en
període de proves. Aquesta visita serà dissabte 5 de juny, segurament a la tarda. L'hora exacta
encara no la tenim confirmada, però la sortida serà de tot el dia sencer, tornant el mateix dia al
vespre. Juntament amb la visita a l'OAM anirem a veure el Centre d'Observació de l'Univers
(COU), situat al mateix indret, combinant l'horari dels dos llocs, i potser també el Parc de
telescopis de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, per a la qual cosa ara estem fent les
gestions oportunes.
L'Observatori Astronòmic del Montsec no
està obert al públic, ja que està dedicat a la recerca i
no pas a la difusió científica, però nosaltres el
podrem visitar de manera excepcional per ser una
Agrupació Astronòmica, i mercès a les gestions fetes
amb els seus responsables. Hi ha instal·lat un
telescopi de 80 cm que duu el nom del científic Joan
Oró, que ha estat en fase de posada en marxa durant
aquesta primavera i que esperem que aviat podrà
operar amb normalitat.
El Centre d'Observació de l'Univers sí que està obert
al públic i consta d'una exposició permanent, amb un
recorregut des de l'origen de l'univers fins al sistema
solar, més dos edificis amb cúpules que contenen un
telescopi catadiòptric de 40 cm, un telescopi
refractor de 15 cm i un celostat per a l'observació del
Sol, i finalment, un planetari digital de 12 m de
diàmetre. Aquesta visita és de pagament, la tarifa és
de 6 €, amb una petita reducció si el grup és de més
de 20 persones. Si el grup no arriba a 20 persones no
es pot fer reserva i aleshores representa que cadascú
hi va individualment pel seu compte.

El Parc de telescopis de l'Agrupació Astronòmica
de Sabadell és una instal·lació privada que consta de 39
casetes amb el sostre mòbil, dintre de la qual hi ha els
telescopis de cada un dels seus propietaris, més una caseta
més gran que pertany a la pròpia Agrupació i on hi ha un
telescopi de 50 cm. Pel seu caràcter doncs, tampoc no és
visitable pel públic, però esperem que ens serà possible
poder-lo visitar. En qualsevol cas però, tot el parc és
visible des de fora.
Per tot això ja hem demanat a la nostra agència de viatges que ens busqués un autocar,
de manera que ningú no tingui dificultats de desplaçament. En aquest moment no sabem quant
ens costarà però el seu cost l'haurem de dividir entre els assistents. També estem mirant un lloc
adequat per dinar a prop d'Àger i en funció dels horaris de les visites farem el programa
definitiu. De totes maneres, i encara que faltin coses per concretar, us enviem aquesta circular
ara mateix perquè les persones interessades facin la seva inscripció (millor abans del dia 25!),
ja que ens cal saber el nombre d'assistents per veure el nombre de places de l'autocar, fer la
reserva de la visita al COU i determinar el lloc del dinar.
Cordialment.
LA JUNTA
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