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Benvolguts consocis:
1.
DARRERES OBSERVACIONS. Des de la darrera circular l'Agrupació ha fet
observacions el dia 27 de maig a l'Escola L'Escorial, de Vic; el 3 de juny a Can Partegàs, a
Canovelles, el 8 de juny a l'Escola Les Pinediques, de Taradell; l'11 de juny a Sant Joan de les
Abadesses; el 17 de juny a l'escola Els 4 Vents, a Manlleu; el 29 de juny a Muntanyola, per al
Grup de Mestres de l'escola Els Pinatells, de La Garriga; el 30 de juny al Puigsagordi, per al
Grup de Mestres de l'escola La Muntanya, d'Aiguafreda; i el 5 de juliol una observació popular
a Sant Vicenç de Torelló.
2.
JORNADES SOBRE LA CRISI ACTUAL. L'Agrupació ha organitzat unes Jornades
amb el títol "LA CRISI ACTUAL: EL PERQUÈ I LES SEVES ALTERNATIVES", que
tindran lloc dissabte 23 i dissabte 30 de juliol, al Temple Romà de Vic, segons el programa que
podeu trobar annex a aquesta circular. No cal fer cap inscripció prèvia.
3.
ESTADA A LES LLOSSES. Com en anys anteriors l'Agrupació ha programat una
estada a Les Llosses a mitjan mes d'agost amb motiu de l'observació de les Perseides, que
malauradament aquest any coincideixen amb uns dies de Lluna plena. El programa previst és el
següent:
Matí
Dijous 11
Divendres 12
Dissabte 13
Diumenge 14

Observació solar.
Possibilitats de veure
Mart, Júpiter o Saturn
Excursió
Temps lliure

Tarda
Arribada i preparació de l'espai
d'observació
Projecció de documentals
científics

Vespre - nit
Observació

Al vespre, observació a Matamala
Recollida i comiat

Observació

Observació

Per poder organtizar la intendència cal que els interessats a assistir-hi avisin per correu
electrònic a l'Agrupació, o per telèfon a algú de la Junta, especificant els dies que preveuen
estar-hi i detallant els àpats i pernoctacions que hi pensen fer. També, avisant prèviament, hi ha
la possibilitat que qui hi estigui interessat hi pugui arribar el dijous al matí o bé quedar-s'hi el
diumenge a la nit.
4.
IIIª JORNADA D'HISTÒRIA DE L'ASTRONOMIA I LA METEOROLOGIA. Ja
s'han editat en disc compacte les Actes d'aquestes Jornades, tingudes el 17 d'octubre de 2009.
L'Agrupació disposa d'un nombre de CDs per lliurar als socis que hi estiguin interessats, els
quals els poden demanar a qualsevol membre de la Junta.

5.
IV JORNADA D'HISTÒRIA DE L'ASTRONOMIA I LA METEOROLOGIA.
Essent la realització d'aquestes Jornades biennal, aquest any pertoca celebrar la IVª Jornada. La
data escollida és la de dissabte 22 d'octubre i se celebrarà al Temple Romà de Vic, com en les
altres ocasions. Trobareu adjunt a aquesta circular el tríptic informatiu i us preguem que poseu
atenció a les dates límit per presentar-hi comunicacions i per inscriure-us-hi com a assistents.
6.
MONITORITZACIÓ DEL TELESCOPI DE L'OBSERVATORI. S'ha posat a punt
el comandament a distància del telescopi Schmidt-Cassegrain de la cúpula del nostre
observatori, cosa que permet, amb la nova càmera CCD, poder treballar amb astrofotografia
des de qualsevol punt del local on hi hagi un ordinador.
7.
ACTIVITATS DEL 4t TRIMESTRE. Es preveu començar les conferències del 4t
trimestre el dimarts 13 de setembre, i com a sortides es preveu una visita al Museu Etnogràfic
de Ripoll i, per al pont de Tots Sants, una visita a l'Observatori de Greenwich, juntament amb
el grup d'assistents al viatge a la Xina d'ara fa dos anys. En una circular a finals d'agost ja us
detallarem el programa corresponent.
Mentrestant us desitgem que passeu un bon estiu.
Cordialment.
LA JUNTA
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