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Benvolguts consocis:
1.
OBSERVACIONS I VISITES RECENTS. Entre les activitats anunciades en la
circular anterior hi havia la tradicional observació de la vigília del Mercat del Ram, a la plaça
Major de Vic, però aquesta vegada els núvols ens varen obligar a suspendre-la. Les altres
observacions programades sí que es varen poder fer: A l’escola El Despujol (Les Masies de
Voltregà), a Vespella, a l’IES Miquel Martí Pol (Roda de Ter) i al barri dels Caputxins (Vic).
També es va fer una sessió per a infants que anomenem Viatge a l’Univers, a l’escola 4 Vents
(Manlleu). Quant a visites, cal destacar la que es va fer a Sant Julià de Vilatorta, als arxius del
P. Cazador, a l’observatori Meteovilatorta i al rellotge solar "Àngel de la Concòrdia". Aquesta
darrera activitat es va fer juntament amb els components de la Societat Catalana de
Gnomònica.

2.
ACTIVITATS I CONFERÈNCIES SINGULARS FINS A FINAL DE CURS. A
part les conferències que ja figuren al programa del trimestre, destaquem l'observació i visita
que es farà divendres 3 de juny a Can Partagàs, masia de Canovelles, on es podrà veure el
procés d’elaboració de cerveses artesanes, amb degustació de les corresponents varietats.
Seguidament hi haurà una observació astronòmica oberta al públic. Anada en cotxes
particulars, sortint del lloc de costum a les 7 de la tarda. Els interessats a participar-hi cal que
s’apuntin a la llista oberta a l'Agrupació, especificant si tenen places lliures als seus cotxes.

El nostre consoci JM. Casals farà una conferència sobre "L’estrella polar" a la Societat
Catalana de Gnomònica. Serà dilluns dia 30 a les 7 de la tarda a l'Institut La Mercè, c. dels
Motors 122, de Barcelona.
També estan previstes conferències i observacions al col·legi de l'Escorial (l'observació
es farà a Sant Marc), a l’escola les Pinadiques (Taradell), a l’escola 4 Vents (Manlleu) i a la
Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses.
3.
MATINAL D’ENDREÇA DEL LOCAL. Tal com ja es va fer un parell de mesos
enrera, convoquem els voluntaris per fer una altra empenta als nous espais de l’Agrupació,
després de la recent ampliació: Ara caldria adaptar dels vells armaris als nous usos de
biblioteca i secretaria, fixació de la xarxa informàtica, seleccionar, distribuir i penjar quadres,
alineació del projector de la sala de conferències, etc. Aquesta ofensiva es farà dissabte 11 de
juny a partir de les 9 del matí. Tothom hi serà benvingut.
4.
DINAR DEL SOCI. El tradicional dinar de primavera es farà el mateix dia esmentat en
el punt anterior, o sigui dissabte 11 de juny a les 2 del migdia. El restaurant encara no està ben
decidit. Els interessats us podeu informar i inscriure-us-hi a l'Agrupació fins al dimarts
anterior, que és el dia 7.
5.
PREVISIÓ D’ACTIVITATS PER A L'ESTIU I LA TARDOR. Aquest estiu,
l’estada a Les Llosses per observar les perseides serà els dies 11, 12, 13 i 14 d’agost. A finals
del mes vinent ja enviarem una altra circular amb el detall del programa.
Dissabte 22 d’octubre es farà al Temple Romà de Vic la IV Jornada d'Història de
l'Astronomia i la Meteorologia, que es celebra cada 2 anys, organitzada conjuntament amb la
Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, i el Patronat d'Estudis Osonencs. Més
endavant rebreu el programa amb el formulari per fer la inscripció.
La pròxima visita, ja a la tardor, serà probablement al Museu Etnològic de Ripoll,
reobert recentment després de les obres de reforma i condicionament.
També us hem d’informar que els assistents al viatge per veure l’eclipsi de Sol de l’any
2009 a la Xina van fer una trobada i un dinar. Durant aquest dinar es va manifestar el desig de
fer un altre viatge astronòmic, i es va decidir anar a Londres a veure l'Old Royal Observatory
de Greenwich durant el pont de Tots Sants. Naturalment aquesta sortida serà oberta a tots els
socis de l'Agrupació que hi vulguin participar. Després de l'estiu ja en donarem detalls.
6.
INSTAL·LACIÓ AL CASTELL DE MONTESQUIU. L’any passat l'Agrupació va
aconseguir una subvenció de la Diputació de Barcelona destinada a fer un sistema solar a
escala pel Parc del Castell de Montesquiu i des de llavors s’està treballant en la confecció dels
diversos elements que el configuren. Confiem que amb la nova assignació, que ja està en
tràmits administratius, d’aquí a poc quedi ja muntada al seu lloc i es pugui visitar.
Cordialment.
LA JUNTA

NOTA:
El lloc de trobada per a les sortides serà al c. de la Laura, entre la Torre dels Frares i l’Escola
Politècnica de la Universitat de Vic, llevat d’indicació expressa en sentit contrari.
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