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Vic, 2011-01-21
Benvolguts consocis:
1.
PROGRAMA DEL TRIMESTRE. Cal ampliar el títol de la conferència del dr.
Pasqual Bernat del dia 12 d'abril i n'adjuntem el resum, que no vam tenir temps d'incloure en la
circular anterior: EL SEXE EN TEMPS D’INCERTESA. HISTÒRIA DE LES TEORIES
SOBRE LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUS.
Al llarg de la història no sempre s’han tingut clars els mecanismes que fan possible la
reproducció dels éssers vius. En aquesta conferència farem un repàs a les idees que, de vegades
d’una forma especulativa i de vegades amb el suport d’agosarats experiments, han anat
interpretant el “miracle” que representa el naixement d’un nou ésser viu. Un “miracle” que,
malgrat els reiterats esforços, no es va poder desvetllar fins a ben entrat el segle XIX.
2.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 2011. Us recordem la data d'aquesta
Assemblea, que ja va ser formalment convocada en la circular anterior. Serà divendres 18 de
febrer a les 8 del vespre, al nostre local social. Com en anys anteriors, al final de la reunió es
farà un ressopó amb tots els assistents.
3.
VISITES DEL TRIMESTRE. La visita a l’arxiu històric i l’Observatori del Pare
Cazador, a Sant Julià de Vilatorta serà el dissabte 9 d’abril. Aquesta visita es farà conjuntament
amb els membres de la Societat Catalana de Gnomònica. En aquesta sortida es visitarà també
l’actual Observatori de Meteovilatorta i un conjunt gnomònic que consta de diversos rellotges
de sol anomenat L'Àngel de la Concòrdia. Ens trobarem a les 10,30 h al Col·legi del Roser.
4.
VISITA A L'OBSERVATORI DEL PIC DU MIDI DE BIGORRE. Ja tenim la
proposta de la nostra agència de viatges per a aquesta sortida i el detall és el següent:
12 març: Sortida a les 6 del matí de l'estació d'autobusos de Vic.
Parada per esmorzar (lliure, a càrrec de cadascú).
Arribada a Bagneres de Bigorre cap a les 13:30.
Dinar a l’hotel Relais des Pyrenées, situat a les afores, a uns 2 km del centre.
Tarda lliure.
Sopar i dormir a l’hotel.
13 març: PIC DU MIDI.
Esmorzar a l’hotel.
A les 10. pujada amb telefèric al Pic du Midi (caldrà ser molt puntuals per poder agafar la
primera pujada de l'aeri).
Visita al Museu i a l’Observatori.
Dinar al Restaurant que hi ha dalt: Menú: Tartine chaude au chevre et miel.
Navarin d’agneau aux petits legumes.
Tourte maison.
Aperitiu, vi i cafè.

Després retorn a Vic.
PREU PER PERSONA: 207 €. Suplement per habitació individual: 30 €
INCLOU :
- Autocar i despeses del xofer
- Dinar, sopar dormir i esmorzar a l’hotel de 3*.
- Assegurança.
- Visita al Pic de Midi amb dinar.
NO INCLOU: Les begudes del dinar i sopar a l’hotel.
OBSERVACIONS: A l’hotel han previst habitacions de matrimoni. Les persones que
comparteixin habitació i necessitin dos llits separats ho han d'indicar a l'agència al moment
de fer la inscripió i l'agència mirarà si això és possible o bé si els caldrà agafar habitacions
individuals.
Preu calculat per a l'autocar complet (30 persones).
Encara que el preu sembli pujat, cal tenir en compte que només l'aeri ja val 32 €, que hi ha
inclòs una pensió completa de dinar, sopar, allotjament i esmorzar a l'hotel més el dinar del
diumenge a dalt l'observatori, i l'autocar, amb uns 900 km de desplaçament. També cal tenir en
compte que si no s'arriba a omplir l'autocar caldrà afegir-hi un suplement, que es calcularà
segons el nombre real de persones inscrites, i que es cobrarà a l'autocar mateix, per liquidar-lo
a l'agència a la tornada. La reserva es farà per rigorós ordre d'inscripció fins a esgotar les places
disponibles. Hem acordat amb l'agència que havent dinat l'autocar ens durà al centre de
Bagnères i que ens recollirà per tornar a l'hotel a l'hora de sopar.
Per simplificar hem cregut millor que cadascú vagi a fer la seva inscripció i el pagament a
Viatges Alemany, a la sra. Anna Pons (departament de grups, a la plaça Major). Les persones
de fora de Vic s'hi poden adreçar al telèfon 938 833 330, o bé a l'adreça electrònica
grups@valemany.com i ja els indicarà la manera de fer el pagament.
5.
AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE L’AGRUPACIÓ. Acabades les obres i amb les
parets pintades, ara s’està adequant i reordenant els espais per anar normalitzant el
funcionament i tornar-hi a fer les conferències, la recerca i les altres tasques habituals.
Demanem excuses per les molèsties que aquestes obres us puguin haver ocasionat i agraïm al
Patronat d’Estudis Osonencs l’acollida al Temple Romà de les dues primeres conferències
d’aquest gener.
6.
ANUARI ASTRONÒMIC DE 2011. Tenim demanats els Anuaris des de fa dies i
cada any tarden molt a arribar. Quan hagin arribat ja ho comunicarem a les persones que en van
demanar un exemplar.
Cordialment.
LA JUNTA

2

