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Benvolguts consocis:
1.
ANADA ALS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ. Va tenir lloc tal com estava previst i a
satisfacció de tots els assistents. Amb aquest motiu ens complau transcriure a continuació dos poemes
de l'escriptora vigatana Maria Àngels Anglada, que va compondre, respectivament, quan els aiguamolls
estaven en perill de desaparició a causa d'una urbanització que hi havia projectada en aquell indret, i
després, quan ja s'havia assolit la figura jurídica de protecció del territori.
Els aiguamolls (1977)

Els aiguamolls (1985)

Al Grup de defensa dels aiguamolls de l'Empordà

Envaireu aquest recer vivent
que ja de lluny enyoren tantes ales?
No trobarà més l'aigua nodridora
i els verds amagatalls l'ocell del Nord?
Àlics rosats, amics coll-verds, adéu,
adéu, xic corriol i fredeluga,
princesa acolorida de l'hivern.
Murs de ciment, deixalles, només pols
seran els nius on bategà la vida.
Però quan haurà mort l'últim ocell,
lassat del vol, a frec d'aigua alterada,
quan escates d'argent no tindrà el mar
no espereu respirar: ja, lentament,
l'home-botxí comença l'agonia.

No han destruït aquest recer vivent
que ja de lluny esperen tantes ales.
Aquí retroba l'aigua nodridora
i els verds amagatalls l'ocell del nord.
Àlics rosats, amics coll-verds, torneu,
torneu xic corriol i fredeluga,
princesa acolorida de l'hivern.
Murs de ciment i ferro han reculat
davant dels nius tots bategant de vida.
Com un somriure clar, repòs d'ocells
cansats del vol, a frec de les onades,
i el sol que hi riu, i escates d'or i argent.
Hem aturat la mort en llarg combat
-una treva signada amb aire i ales.

2.
COL·LABORACIÓ AMB LA "XARXA D'INVESTIGACIÓ SOBRE BÒLIDS I
METEORITS". Recentment l'AAO ha començat una col·laboració amb la "Xarxa d'investigació sobre
bòlids i meteorits" per tal d'obtenir informació científica sobre les característiques dels meteors que
cauen al cel de les nostres contrades. Concretament amb la sincronització entre una estació nostra i una
estació del Montseny (doble estació) es poden obtenir imatges d'un mateix meteor caient a l'atmosfera
en posicions respecte al fons d'estrelles diferents (paral·laxi) i a partir d'aquí obtenir-ne l'òrbita del
meteor prèvia a l'entrada. També amb un obturador cíclic se'n pot treure la velocitat d'entrada, i fins i
tot, si es disposa d'un espectòmetre la composició química. Cal dir que amb el poc temps que hi portem
treballant ja hem pogut caracteritzar un meteor concretament corresponent a la pluja d'Oriònides. De
seguida que tinguem informació publicable, us n'informarem. Per a més informació sobre el projecte
consultar la Web: http://www.spmn.uji.es/CAT/presentacio.html
3.
SOPAR DE NADAL. Tal com figura en el programa del trimestre, aquest sopar es farà
divendres dia 29 de desembre. Serà a les 9 a l'Hotel Ciutat de Vic i el cost serà de l'ordre dels 28 €. Cal
fer la inscripció a l'Agrupació fins al dia 21 de desembre, personalment, per correu electrònic o per
telèfon.
4.
ACTES DE LA 1ª JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA SOBRE HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I LA
METEOROLOGIA (juny 2005). Tal com dèiem en la darrera circular recordem que els socis en
poden venir a buscar un exemplar al nostre local. Alguns ja han vingut a buscar-lo però encara en falten
molts, i no resulta factible enviar-lo personalment a cadascú a casa seva.

5.
MILLORAMENT DE LA PÀGINA WEB DE L’AGRUPACIÓ. Us recordem també que la
pàgina web de la nostra Agrupació segueix ampliant el seu contingut, tal com podreu comprovar
consultant-la a l’adreça que figura a l’encapçalament d'aquesta circular. S'hi està afegint alguns apunts,
articles apareguts anys enrera a la premsa comarcal i també circulars d'anys anteriors. Entre les diferents
seccions veureu que n’hi ha una anomenada Espai dels Socis. En aquesta secció s’hi inclouran aquells
documents, com les circulars, als quals només tenen accés els socis, de manera que l’hem protegit amb
una contrasenya. La contrasenya que heu d’utilitzar per poder-hi accedir és “pedraforca”.
6.
ACTIVITATS PRÒXIM TRIMESTRE. Demanem als socis que tinguin temes preparats per
al pròxim trimestre, que ens ho comuniquin tan aviat com puguin per poder preparar el programa, que
haurem d'enviar en una pròxima circular a finals d'any.
7.
VIATGE A LA XINA I OBSERVACIÓ DE L'ECLIPSI DE SOL DEL 22 DE JULIOL DE
2009. Estem fent passos amb unes agències de viatges per concretar l'itinerari d'aquest viatge, en el qual
ja hi estan interessades una quinzena de persones. Esperem que durant la primavera vinent en podrem
donar més detalls. El nostre propòsit és que sigui un viatge guiat i no simplement un desplaçament fet
pel nostre compte.
Cordialment.
LA JUNTA

SOLUCIÓ A LA SOPA (ASTRÒNOMICA) DE LLETRES nº 5

En aquesta sopa de lletres hi podreu trobar camuflats els noms de 16
constel·lacions.
Amb les lletres que sobren es pot formar els noms de 3 asteroides.
(vegeu la solució a la pròxima circular).

Les 16 constel·lacions, posades per ordre alfabètic, són Àguila, Aquari, Andròmeda, Cigne, Copa, Corb, Lira,
Lleó, Mosca, Ofiuc, Orió, Óssa Major, Paó, Peixos, Popa i Serp.
Amb les lletres que sobren es pot formar els noms dels asteroides Gaspra, Ceres i Flora.
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