AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA

1.995.03.15

Benvolguts consocis:

1.
RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA. Durant l'Assemblea Ordinària de Socis celebrada
divendres 20 de gener hi va haver la renovacis estatutària de la Junta Directiva, que va quedar de la manera
següent:
President:
Vicepresident:
Secretària:
Tresorera:
Vocals:

Josep Sala Orri (reelegit per 4 anys)
Josep M. Casals i Guiu
Mercè Rial i Carbonell
Carme Noguer i Coll
Manuel Dot i Arnau
Josep M. May i Trepat (elegit per 4 anys)
Xavier Ribas i Prat (elegit per 4 anys)
Pere Tremolosa i Camps (elegit per 4 anys)

Als membres de la Junta Directiva no elegits o reelegits en aquesta Assemblea encara els queda un mandat de 2
anys, o sigui fins a l'Assemblea de 1997.
2.
DONACIÓ DE MN. MANUEL SERINANELL. El nostre fundador i soci Honorari Mn. Manuel
Serinanell ha volgut fer donació intervivos dels llibres, revistes i aparells que tenia dipositats a l'Agrupació i que
primerament tenia previst deixar-nos en testament, i aquesta donació s'ha formalitzat en un document escrit, que
es va signar durant el mes de febrer. La Junta Directiva vol fer palès a Mn. Manuel el seu profund agraïment i el
de tots els socis per aquesta gentilesa que significa un gest de gran generositat i confiança envers la tasca de
l'Agrupació.
3.
ESTAND AL MERCAT DEL RAM. La nostra Agrupació ha demanat a l'Excm. Ajuntament de Vic de
poder disposar d'un estand gratuït a la Fira del Mercat del Ram d'enguany, per poder donar encara una difusió més
gran a les nostres activitats, i aquest estand ens ha estat concedit, de manera que us invitem a tots a visitar-lo i a
acompanyar-nos-hi. També‚ durant aquest pròxim Mercat del Ram s'inaugurarà un rellotge de Sol, dissenyat pel
nostre consoci Gabriel Guix, a la zona del Sucre.
4.
VISITA AL PLANETARI DE CASTELLÓ DE LA PLANA. Tal com es va anunciar en el programa
d'activitats del present trimestre, aquesta visita està prevista per al diumenge 2 d'abril, que és el diumenge anterior
al Mercat del Ram. Les persones interessades, que ho diguin amb antelació per veure si es pot fer un autocar.
5.
ACTIVITATS DEL TRIMESTRE. Perquè en pogueu tenir constància, la llista real de les activitats
d'aquest trimestre fins ara ha estat la següent (pràcticament no hi ha hagut variacions sobre el programa previst).
GENER
dimarts 10
dijous 12
diumenge 15
dimarts 17
dijous 19
dimarts 24
dijous 26
divendres 27
dissabte 28

Projecció de vídeo "L'altra cara de la Lluna"
Projecció de vídeo "Els materials electrònics" i "El món de l'any 2020"
Conferència INTRODUCCIO A L'ASTRONOMIA, al Casal de Calldetenes, per Pere Tremolosa
Conferència INVESTIGACIO DE LA VIDA A L'ESPAI, per Ricard Làzaro
Projecció de vídeo "La gota de vidre" (espeleologia), explicat per Pere Tremolosa
Conferència ZONES ATMOSFERIQUES I ELS SEUS EFECTES, per Antoni Andreu
Projecció de védeo "L'equilibri", explicat per Josep M. May
Assemblea general ordinària de socis de l'Agrupació
Conferència LA NATURALESA DE LA LLUM, a l'Agrupació Astronòmica de Manresa, per
Josep M. Casals

dimarts 31

Conferència LES DARRERES SONDES INTERPLANETARIES i SATEL.LITS CIENTIFICS,
per Josep M. Casals, i projecció dels vídeos "L'observatori del Mauna Kea" i "El NTT, telescopi
d'òptica activa"

FEBRER
dijous 2
dimarts 7
dijous 9
dimarts 14
dijous 16
dimarts 21
dijous 23
dimarts 28

Projecció de vídeo "Materials estructurals", "Cordes i cables" i "Els tornados"
Conferència ELS GRANS OBSERVATORIS DEL MON, per Josep M. Casals
Projecció de video "La casa electrificada", "Energia: Reduint distància" i "La bola de foc de
plasma"
Projecció de vídeo del la conferència del dr. Joan Oró a la sala de la Columna de l'Ajuntament
de Vic
MOSTRA DE MINERALS, per Pere Tremolosa
Conferència GALAXIES, per Xavier Ribas
Conferència L'ESTRUCTURA de L'ATOM, per Josep M. May
Conferència CICLONS i ANTICICLONS, per Antoni Andreu

MARÇ
dijous 2
dimarts 7
dijous 9
dimarts 14

Conferència LIBEL·LULES, per Joan Mercader
Conferència CLIMATOLOGIA, per Ramon Rosés
Conferència PLAQUES CONTINENTALS i MINERALS CRISTAL·LITZATS, per Antoni
Andreu
Projecció de vídeo "Apolo XIII hasta el límite y vuelta"

6.
ARTICLES AUSONA. S'han anat publicant tal com estava previst. Els que han sortit des de la darrera
circular han estat els següents:
2 des
2 des
9 des
16 des
23 des
30 des
6 gen
6 gen
13 gen
20 gen
27 gen
3 feb
10 feb
17 feb
24 feb
3 mar
3 mar
10 mar

JM. Casals
A. Andreu
A. Andreu
J. Pujols
J. Sala
JM. Casals
JM. Casals
A. Andreu
A. Andreu
J. Rodri
JM. Casals
J. Sala
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
A. Andreu
J. Sala
JM. Casals

La precessió dels equinoccis
Precaucions contra els llamps
El llampurneig de les estrelles
Una altra manera d'observar l'Univers
El Nadal de l'Apol·lo 8
Les estacions de l'any (I)
Les estacions de l'any (II)
Hipotèrmia
La guerra de les galàxies
La neu
La velocitat dels sat Š l.lits
Bjerknes i els fronts
L'observació del cel (I)
L'observació del cel (II)
L'observació del cel (III)
Parallamps. Com i per què ?
Dades climàtiques del mes de març a Vic
Les fases de la Lluna (I)

7.
ACTIVITATS TRIMESTRE VINENT. Per Setmana Santa rebreu una altra circular amb el detall de la
programació del 2n trimestre, que acabarem de confeccionar durant les pròximes setmanes.
Rebeu mentrestant una cordial salutació

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIO

