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Benvolguts consocis:
1.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 2011. L'assemblea es va celebrar tal
com estava previst i trobareu l'acta en què es detalla prolixament el seu contingut al final
d'aquesta circular. També hi trobareu la memòria d'activitats del curs passat que es va presentar
i que va ser aprovada.
2.
QUOTES. Tal com podeu veure en l’acta de l’assemblea, es va acordar una petita
actualització de la quota anual, que ha quedat fixada en l’import de 35 €, i anirem per passar els
rebuts a la nostra caixa d’estalvis pròximament. Els socis que paguen en efectiu al nostre local
tindran els rebuts disponibles a partir de la setmana entrant.
3.
VISITES DEL TRIMESTRE. Us recordem 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. Aquesta sortida
ha tingut molta acceptació entre els socis i ben aviat es van exhaurir les places disponibles, de
manera que esperem que serà un èxit i que complaurà molt els qui hi assisteixin.
5.
OBSERVACIÓ PÚBLICA DEL MERCAT DEL RAM. Us recordem l'observació
pública a la plaça Major de Vic que, com en altres anys, es farà la vigília del Mercat del Ram.
Aquest any serà divendres dia 15 d'abril a 2/4 de 9 del vespre. Us hi esperem.
Cordialment.
LA JUNTA

MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2010
AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA
Després del desfici de l’any 2009, Any Internacional de l’Astronomia, l’activitat de
l’Agrupació s’ha desaccelerat una mica aquest any, però es manté per damunt del nivell
anterior a 2009. Es resumeix en aquestes xifres:
 CONFERÈNCIES: 44
Al local social de l’AAO: 35
A fora: 9
Temple Romà (1)
Escola d’Alpens (1)
Grup de Dones, Orís (2)
Casal d’Avis, Sant Vicenç de Torelló (1)
Societat Catalana de Gnomònica (2)
Escola La Sínia (1)
Tiana (50è aniversari GATiana) (1)
 OBSERVACIONS: 22 (+13 suspeses)
A l’Observatori Mossèn Manuel Serinanell: 9 (+ 4 suspeses)
A fora: 13 (+ 9 suspeses)
 CELEBRACIONS: 2 (dinar del Soci i dinar del Solstici d’Hivern).
 VISITES I SORTIDES: 5
Centre Meteorològic de Vic (2010/03/13)
Estació de detecció de Meteors de l’AAd’O a Folgueroles (2010/05/19)
Observatori Astronòmic del Montsec, Centre d’Interpretació de l’Univers i Camp de
Telescopis de l’AASabadell (2010/06/05)
Les Llosses: observació dels meteors Perseids
(2010/08/12-15)
Observatori Astronòmic de Castelltallat (2010/11/13)
ACTIVITATS DESTACADES: creació del Grup d’Astrofotografia
Taller de fotografia (GF Manlleu, 2010/07/14)
Reunió de constitució (2010/30/09)
Sortida Casa del Bosc de Salou (2010/10/15)
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS: -6/+9. Nombre de socis a 2010/12/31: 127.
ASSISTÈNCIA TOTAL DE PÚBLIC:
Activitats programades:
Activitats realitzades:
Assistència total:
Assistència mitjana:

89
76
3041
>40 (30 persones, comptant només conferències)

 ASSISTÈNCIA A L’OBSERVATORI: 111 persones, en 9 sessions que s’han pogut fer i
es troben consignades al llibre de visites.

VIC, a 31 de desembre de 2010.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE
L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’OSONA.
Divendres, 18 de febrer de 2011.
A la ciutat de Vic, al local social de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, al carrer Pare
Xifré 1-3, Casa Masferrer, el divendres 18 de febrer del 2011, a les vuit i cinc minuts del
vespre, s'inicia l'Assemblea General Ordinària de l'AAd'O. Assisteixen, per la Junta Directiva
el president Miquel Amblàs, el vicepresident Pasqual Bernat, el tresorer Josep M. Casals, el
secretari Antoni Torrents i el vocal Ramon Portell. Es procedeix seguint l'ordre del dia:
1r. Obertura i salutació als assistents.
El president saluda els assistents a l’Assemblea i excusa els vocals absents.
2n. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior.
S’aprova l’acta sense cap esmena.
3r. Informació de les activitats de l’AAO durant l’any 2010.
El secretari destaca que, sense arribar ni de bon tros a les xifres de la campanya anterior
-2009 Any Internacional de l’Astronomia- s’han incrementat notablement respecte a les del
2008 el nombre d’activitats i d’assistents i ha disminuït molt poc l’assistència mitjana, tot i que
s’han fet moltes menys observacions i activitats en escoles, que acostumen a tenir un públic
més nombrós.
4t. Renovació de llocs a la Junta Directiva.
Enguany acaben el seu mandat el president Miquel Amblàs, el secretari Antoni Torrents
i els vocals Jesús Gabaldon i Marcel Vilar.
En Miquel Amblàs manifesta que, donada la situació especial que està vivint
l’Agrupació en aquests moments de canvis i redistribució d’espais, està disposat a continuar
mentre duri aquesta situació transitòria. L’Antoni Torrents exposa la seva voluntat de seguir
contribuint a l’Agrupació en altres tasques; demana de ser rellevat de la secretaria i diu que
acceptaria d’ocupar una de les dues vocalies que queden vacants. En Ramon Portell,
actualment vocal al qual encara li queden dos anys de mandat, s’ofereix per fer-se’n càrrec
però d’aquesta manera deixaria vacant també un lloc de vocal fins al 2013. En Jesús Gabaldon
ha manifestat a la Junta la seva voluntat d’optar a la renovació. En Marcel Vilar no continua i
el succeïria a la vocalia el secretari sortint. Finalment, s’ofereix per ocupar la que queda vacant
per dos anys el soci Josep Roviró.
L’Assemblea aprova tots aquests oferiments i la composició de la nova Junta Directiva,
que queda així:
President:
Miquel Amblàs
(2015)
Vicepresident:
Pasqual Bernat
(2013)
Secretari:
Ramon Portell
(2015)
Tresorer:
Josep M. Casals
(2013)
Vocal:
Jordi Casanellas
(2013)
Vocal:
Jesús E. Gabaldon
(2015)
Vocal:
F. Xavier Mas
(2013)
Vocal:
Josep Roviró
(2013)
Vocal:
Antoni Torrents
(2015)
5è. 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 2010 i el sotmet a la consideració de l’assemblea,
que també l’aprova.
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6è. Projecte d’activitats per a l’any 2011.
Presenta el punt el president i anuncia les següents intencions.
• Mantenir el programa d’observacions públiques mensuals, que té una bona acollida,
i mirar de potenciar les visites de grups a l’observatori en dies convinguts.
• L’any passat han tingut bona participació totes les visites i sortides que s’han
organitzat. Valora com un encert d’haver mantingut aquesta iniciativa i en proposa la
continuïtat també per a aquest any.
• Mantenir l’acollida i assessorament per als treballs de recerca d’estudiants
d’ensenyament secundari que fins ara ha donat prou bons resultats.
• Continuar fent la tradicional Observació Pública a la Plaça Major la vigília del
Mercat del Ram, ja que és una activitat que congrega molt de públic i ens permet de
dur a terme una bona tasca de divulgació de l’astronomia.
• Repetir també l’estada a Les Llosses a l’agost per observar la pluja dels meteors
perseids, si bé la programació concreta d’aquesta activitat no es detallarà fins més
endavant.
• Conservar els vincles de col·laboració amb la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica i amb altres entitats que contribueixen amb interessants
conferències a la nostra programació trimestral. Voldríem, des de l’Assemblea,
manifestar-los el nostre agraïment.
• Organitzar, com pertoca cada dos anys i conjuntament amb l’esmentada Societat
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica i el Patronat d’Estudis Osonencs, la
quarta edició de la Jornada d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia, que en les
tres anteriors ha tingut una participació més que satisfactòria.
• Seguir aportant a la Setmana de la Ciència alguna de les conferències del darrer
trimestre de l’any, com hem fet fins ara, i alguna altra activitat adient si s’escau.
S’accepten totes aquestes propostes.
7è. Actualització de quotes i pressupost per al 2011.
El tresorer explica que sembla convenient de mantenir encara la moderació en
l’increment de la quota i proposa d’augmentar-la altre cop només 0,50 €, de manera que
quedaria en 35 € l’any.
Junt amb aquesta proposta presenta un projecte de pressupost, per a l’exercici, que té en
compte la conjuntura singular de l’ampliació dels locals. A instàncies d’en Ramon Portell
s’esmenta explícitament que si, més avançat l’any, es pogués tirar endavant el projecte
d’instal·lació d’un planetari, caldria buscar patrocinadors o bé finançar-lo amb càrrec a les
reserves de l’Agrupació.
Tant les quotes com el pressupost són aprovats.
8è. Informacions diverses.
Pren novament la paraula el president per explicar que:
• L’ampliació dels locals de l’Agrupació que tot just fa un any era poc més que un
rumor, actualment és ja una realitat tot i que encara hi queda molta feina per fer.
• En una reunió extraordinària de Junta es van replantejar tots els espais, nous i vells,
per veure les funcions més escaients per cada estança. Es va acordar: 1) Ubicar la
sala d’actes a la torre per ser el més gran dels espais disponibles. 2) Fer la secretaria i
recepció al local de l’entrada. 3) Anivellar el pas entre els vells i els nous espais i
fer-hi la biblioteca. 4) Destinar el local que queda al SW als grups de Recerca i
d’Astrofotografía. 5) Reservar el local SE per fer-hi un planetari. 6) Un dels altres
espais interiors es destinarà a exposició permanent d’instrumental històric i a
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fotografies astronòmiques, antigues i noves. 7) L’altre local podria ser un lloc de
trobada o tertúlia per fomentar la vida social de l’entitat.
Cal valorar també que amb aquesta reforma s’ha aconseguit tenir un lavabo propi i la
reivindicada sortida d’emergència.
Pel què fa a la nova sala d’actes, no es pot descartar encara que ens vegem obligats a
fer una permuta de local, atès que els tècnics d’Urbanisme ho veuen com a lloc
apropiat per ubicar-hi el nou equipament de climatització de l’edifici.
Ja s’ha dit que aquesta passada tardor es va constituir el Grup d’Astrofotografia. En
les sortides d’observació i pràctiques de fotografia fetes fins ara s’està aconseguint
resultats veritablement remarcables i es preveu d’obrir una secció al nostre web per
difondre-les. Aquest nou grup es presentarà públicament en la conferència del
dimarts 5 d’abril.
El Grup de Recerca i el Grup de Restauració d’Instrumental Astronòmic han hagut
de reorientar bona part dels seus esforços a la rehabilitació dels espais i adequació
dels equipaments. Però l’estació de seguiment de meteors, a Folgueroles ha
mantingut l’activitat investigadora amb resultats que han estat mereixedors d’ésser
mencionats dues vegades successives per l’Associació Astronòmica Internacional.
Des de l’Assemblea volem expressar la nostra felicitació a tot l’equip per aquests
èxits, i especialment a en Pep Pujols per la seva constància i dedicació.
Pel què fa al projecte de fer un planetari, es pretén que aquest sigui fixe, amb una
cabuda d’unes 15 persones adultes (en una fila) o uns 25 infants (en dues files).
Quan s’hagin enllestit les tasques de reorganització dels locals, s’acabarà de
concretar aquest projecte i es buscaran formes d’esponsorització per finançar-lo.
Si tot va segons el previst, creiem que es podria fer una inauguració oficial d’aquesta
reforma durant l’any que ve, coincidint amb el 25è aniversari de l’inscripció de
l’AAd’O al Registre d’Associacions de Catalunya. En aquest sentit, es va sondejar la
participació de l’alcalde i ell ho va acollir positivament.
El projecte d’automatització de l’observatori i la nova cúpula ha quedat ajornat pels
treballs de remodelació del local. Continua, però, vigent i tan bon punt es pugui es
tornarà a reactivar.
Es fa constar l’agraïment a tots els socis i simpatitzants que d’una o altra manera han
treballat, i estan treballant encara, en la rehabilitació i ampliació dels espais de
l’Agrupació, i la felicitació per haver aconseguit que aquestes obres no hagin
interromput la continuïtat de les activitats i haver assolir l’objectiu de tornar a
funcionar amb força normalitat en tan poc temps.
També es vol manifestar l’agraïment al Patronat d’Estudis Osonencs, per acollir al
Temple Romà les conferències extraordinàries que hi anem fent de tant en tant, per
haver-nos permès de dur-hi les dues conferències de la programació ordinària
d’aquest gener que no vàrem poder fer al nostre locals degut a les obres, i per la seva
col·laboració a les Jornades d’Història de l’Astronomia i la Meteorologia que
celebrem cada dos anys.

9è. Propostes dels socis.
En Josep M. Casals demana que es programi una nova sessió de treball per avançar en
l’adequació dels locals, ja que convé molt especialment el muntatge de la pissarra mòbil de la
sala de conferències.
En Josep M. May pregunta com es preveu de fer les conferències a la nova sala quan, a
partir del canvi d’hora, a fora encara sigui clar. El president explica que hi ha, a punt de posar,
unes cortines opaques que han de permetre de fer les conferències en l’horari habitual sense
cap problema.
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La Carme Nogué demana que es procuri programar una conferència sobre els Templers.
El president respon que es mirarà de fer-ho si es troba la manera de donar-hi un enfocament
relacionat amb la divulgació científica.
10è. Precs i preguntes.
No hi ha cap petició de paraula.

I en no haver-hi més temes a tractar, el president tanca a un quart i cinc minuts de deu
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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