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Vic, 2012-06-21
Benvolguts consocis:
1.
Conferència extraordinària d’en PERE PLANESAS, dintre els actes del 25è
aniversari de l'Agrupació: L'OBSERVATORI ALMA OBRE ELS SEUS ULLS A
L'UNIVERS.
Des d'un altiplà andí, l'observatori astronòmic terrestre més gran mai construït ha iniciat la
seva exploració de l'Univers més fred, oferint detalls mai vistos d'estrelles properes y de
galàxies llunyanes.
Dissabte 30 de juny a les 12 del migdia, a la sala de conferències del nostre local.
2.
Activitats recents (des de l’anterior reunió de Junta).
A la seu de l’AAd’O.
Observacions mensuals: La que quedava per aquest més de juny es va fer amb normalitat i amb
una assistència nombrosa.
Conferències: Les programades de cada dimarts varen continuar tenint una bona assistència
fins a finals de trimestre.
Visites: El 24 de maig, un nombrós grup d’escolars de l’escola la Sínia, de Vic va visitar les
instal·lacions de l’AAd’O i se’ls fa fer una xerrada a la sala de conferències. El 2 de juny es va
rebre també la visita de la Colla de les Llosses.
Activitats a d’altres llocs.
Conferències: El 17 de maig es va fer una xerrada amb alumnes a l’escola Quatre Vents, de
Manlleu, substituint l’observació que no va poder-se fer.
El 4 de juny, en Josep M. Casals va fer una conferència als membres de la Societat Catalana de
Gnomònica, a Barcelona, sobre el tema Trànsits dels planetes interiors davant el Sol.
Observacions: El 26 de maig, a Muntanyola, entre clarianes.
Astrofotografia: El 16 i 17 de juny s’ha fet una sortida d’astrofotografia a Pardines, a la Cabana
de l’Orri, per invitació del seu estadà en Pep Hubach.
Recerca: El 14 de juny es va fer una reunió a la seu de la Fundació Observatori Duran, per
plantejar nous projectes de recerca.
3.

Programa per a l’observació de Perseides a Les Llosses, a primers d'agost.

Com en anys anteriors, enguany també es preveu fer la tradicional estada a Les Llosses per a
l'observació dels meteors de la família de les Perseides, entre els dies 10 i 13 d'agost i segons el
programa següent:
Divendres 10
Matí

Dissabte 11

Diumenge 12

Dilluns 13

Possible observació de matinada
al pla del Casó.
Observació solar:
Possibilitats de veure la Lluna,

Caminada tranquil·la al
pla del Serrat de Puiners
(un parell d’horetes en
total)

Temps lliure

Júpiter i Venus
Pel·lícula o documentals sobre
astronomia

Tarda

Arribada i
allotjament

Vespre

Preparació de Observació astronòmica
Observació (màxim
l’espai
conjuntament amb els de la festa teòric de les Perseides)
d’observació Major de Matamala.
Observació
de Perseides

Nit

Tertúlia astronòmica

Comiat (els que
no es quedin pel
vespre)
Observació de
Perseides
Possibilitat de
quedar-s'hi

Aquest any la Lluna estarà en quart minvant (la Lluna nova és el dia 17) i per això tindrem una
nit fosca, idònia per l’observació de meteors.
Les persones interessades cal que ho indiquin a la Junta, especificant els dies (matí, tarda o nit)
que preveuen assistir-hi, i també si es volen quedar a dormir el dilluns al vespre.
4.
Viatge a l'illa de La Palma.
Es proposa aquest viatge per al pont de Tots Sants, entre l'1 (dijous) i el 4 (diumenge) de
novembre, amb la finalitat de visitar l'Observatori del Roque de Los Muchachos. La nostra
agència de viatges ja ens ha fet arribar una proposta provisional, però que no serà definitiva
fins a partir del 15 d'agost, que és la data en què la companyia aèria podrà confirmar els horaris
exactes dels vols i fer les reserves corresponents. La visita a l'observatori es preveu que sigui
divendres dia 2 o dissabte dia 3, però el dia exacte tampoc no s'ha pogut confirmar encara.
L'altre dia que quedi lliure es farà una visita a llocs interessants de l'illa, i segons quins siguin
els horaris dels vols, potser encara es podrà aprofitar la tarda del primer dia i part del matí del
darrer.
Tan aviat com tinguem la proposta definitiva us la passarem de seguida per poder anar a fer la
inscripció a finals de setembre mateix.
Cordialment.
LA JUNTA

2

