AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D'OSONA
Vic, 1995.09.18
Benvolguts consocis:
1. CURSETS ESTIU PASSAT: Tal com es va anunciar, aquest estiu hem dut a terme els cursets d'iniciació
a l'astronomia i a la meteorologia, en col·laboraci amb el Punt Jove (Departament de Joventut de
l'Ajuntament de Vic) en les dates següents:
Iniciació a l'astronomia: dies 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol
Iniciació a la meteorologia: dies 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de juliol
2. STAR PARTY: Aquesta activitat va ser organitzada pel Grup d'Astronomia de Tiana i hi van assistir 3
socis de la nostra Agrupació. Hi va haver 3 conferències molt interessants i diverses activitats paral·leles.
3. ACTIVITATS PROXIM TRIMESTRE: Aquestes activitats seguiran tenint lloc cada dimarts i dijous a 3/4
de 8 del vespre, llevat d'indicació en sentit contrari i començaran dimarts dia 26. Us adjuntem a part el full
amb el detall d'aquest programa.
4. PREMI FOTOGRAFIES DE TEMA METEOROLOGIC: El nostre consoci Manuel Dot i Arnau ha vist
premiades dues fotograñfies seves de núvols per part de la revista nordamericana WEATHERWISE, de
Washington DC (EUA), i aquestes fotos han sortit publicades en el número d'agost d'aquesta revista. No cal
dir que felicitem en Manel per aquest seu nou èxit que confirma una vegada més la gran qualitat del seu
treball.
5. VISITA sr. PERE GARRIGA: Dimarts passat dia 12, la nostra Agrupació va rebre la visita del sr. Pere
Garriga, enginyer de telecomunicacions que va treballar en la construcció de la sonda Galileu per part de
l'empresa Hughes Aircraft Corp. de Califòrnia, EUA, sonda que està previst que arribi a Júpiter el 7 de
desembre d'enguany. El sr. Garriga va restar molt complagut de la seva visita al nostre local i ens va fer una
descripció molt interessant d'aquest projecte. També ens va dir que si l'estiu vinent tornava a Barcelona ens
vindria a veure una altra vegada i ens parlaria dels resultats obtinguts quan la sonda penetri dintre de
l'atmosfera d'aquest planeta.
6. RIFA DE NADAL: Molt pròximament disposarem de participacions del número 20.388 i les persones
interessades ja en podran venir a buscar al local.
7. ARTICLES AUSONA: Continua la seva publicació setmanal i els que han sortit des de la
darrera circular han estat els següents:
16 jun
23 jun
30 jun
7 jul
7 jul
14 jul
21 jul
28 jul
4 ago
11 ago
18 ago
25 ago
1 set
8 set
15 set
22 set

Mn. Manel
A. Andreu
A. Andreu
A. Andreu
A. Andreu
A. Andreu
JM. Casals
JM. Casals
A. Andreu
A. Andreu
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals

Vivències
Aurores boreals (I)
Aurores boreals (II)
Mai plou al gust de tothom ?
Aurores boreals (III)
Aurores boreals (IV)
La Galileu va endavant (I)
La Galileu va endavant (II)
Les perseides o quan ens tocarà el rebre?
Com orientar-se de nit
La paral·laxi dels planetes
La paral·laxi estel.lar (I)
La paral·laxi estel.lar (II)
Les magnituds estel.lars
La magnitud relativa
La magnitud absoluta

Rebeu mentrestant una cordial salutació.
LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIO

