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Benvolguts consocis,
1.
INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL LOCAL DE L'AGRUPACIÓ. Tal com
estava anunciat, el passat dia 17 al vespre es van inaugurar les reformes del local social de l’Agrupació,
a la Casa Masferrer, en coincidència amb el 25è aniversari de la nostra constitució com a entitat.
L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal va ser present en aquest acte i va encoratjar l’Agrupació a
continuar amb la tasca que estan desenvolupant i també a participar ‘activament’ en tots els actes que
s’organitzaran a la ciutat l’any 2016 en motiu de ser Capital de la Cultura Catalana ‘perquè la ciència,
sense cap mena de dubte, també és cultura’.Les reformes han anat a càrrec de plans d’ocupació del
mateix Ajuntament de Vic i dels mateixos interessats de l’Agrupació que també hi han col·laborat molt
activament.
El nostre president, Miquel Amblàs, va afirmar que aquest ‘és el primer acte d’aquest any d’aniversari’
però que en vindran molts d’altres al darrera. Va posar de relleu ‘la gran activitat de l’Agrupació’ que
desenvolupa ‘amb un gran entusiasme per totes les branques de la ciència, però sobretot per
l’astronomia’. L’alcalde, per la seva banda, va remarcar que ‘és un goig veure com una petita iniciativa
va creixent fins arribar al dia d’avui’ i ‘situa Vic dins l’àmbit científic’. També va aprofitar l’ocasió per
posar de relleu el gran nombre d’entitats i associacions que hi ha a la ciutat de Vic.
2.
CONFERÈNCIES EXTRAORDINÀRIES. En ocasió del 25è aniversari, l'Agrupació està
preparant algunes conferències extraordinàries, a més de la programació habitual de cada trimestre. La
primera d'aquestes conferències, a la qual seguiran d'altres, és la que us anunciem a continuació:
Dissabte 19 de maig: ELS VENTS DE JÚPITER I SATURN, I L'ÚLTIMA GRAN TACA BLANCA A
SATURN, per Enrique Garcia Melendo, enginyer de telecomunicacions i doctor en ciències planetàries.
Investigador i divulgador a la Fundació Observatori Esteve Duran i doctor vinculat al CSIC, a l'Institut
de Ciències de l'Espai, a Bellaterra.
Júpiter i Saturn són els planetes gegants del sistema solar. La seva atmosfera està dominada per intensos
vents que en el cas de Saturn poden arribar als 1.800 km per hora. El seu origen és un misteri, i per això
cal estudiar-los. Per una altra banda, al desembre de 2010, un tempesta de dimensions gegantines amb
repercussions a escala planetària es va produir a les latituds mitjanes de l'hemisferi nord a Saturn, amb
una activitat elèctrica excepcional. Aquestes tempestes es produeixen amb una periodicitat coneguda
d'uns 30 anys però aquesta vegada s'ha produït abans del que preveuen les estadístiques. En aquesta
exposició comentem què ens diuen de la tempesta les observacions fetes, tant amb petits telescopis des
de la superfície terrestre com des de la missió Cassini. Malgrat els grans telescopis i les missions
espacials, els estudis de Júpiter i Saturn encara ens demostren que els aficionats poden fer aportacions
importants.
Aquesta conferència es farà a les 12 del migdia, a la sala de conferències de l’Agrupació.
3.
DINAR DEL SOCI. El dinar anual que es fa a mitjan primavera, aquest any es farà el mateix
dissabte 19 de maig, a continuació de la conferència del sr. García Melendo. Els socis interessats poden
fer la seva inscripció per telèfon, correu electrònic o presencialment al nostre local fins al dijous
anterior dia 17.
Cordialment.
LA JUNTA

