AGRUPACIO ASTRONOMICA D'OSONA
C. del pare Xifré 1 i 3, 3r, 08500 VIC

Vic 1996-04-04

Benvolguts consocis:

1. Activitats del trimestre anterior:
En van dur a terme les activitats programades, d'entre les quals destaquem la conferència del nostre
soci honorari sr. Pere Planesas el 17 de febrer; la visita a la fàbrica Aerospatiale (avions Airbus), amb
41 assistents, el 23 de març, i les observacions del cometa Hyakutake durant diferents dies a finals de
març, de la Lluna a la plaça Major de Vic el 29 de març i de l'eclipsi total de Lluna al nostre
observatori el 4 d'abril a la matinada.
2. Activitats del pròxim trimestre:
Us adjuntem el programa en un full a part, amb nous conferenciants i temes de molt interès,
commemoracions i visites previstes. Destaquem el 87è aniversari de Mn. Manuel Serinanell, la
commemoració del dia del Soci i 9è aniversari de la constitució de la nostra Agrupació i la reunió
prevista per aportar idees de cara a la celebració del 10è aniversari l'any vinent. El dia del medi
ambient també hi haurà una conferència sobre el tema de l'aigua i finalment, com en altres anys,
celebrarem la el solstici d'estiu i festa del Sol.
3. Associació Catalana d'Observadors Meteorològics:
Contràriament al que dèiem en la circular de desembre passat, l'ACOM farà la seva assemblea el 21
d'abril a Sant Julià de Vilatorta i hi tindran una participació destacada els membres de la Secció de
Meteorologia de la nostra Agrupació.
4. Articles AUSONA:
Els articles que s'han publicat des de la darrera circular han estat els següents:
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A. Andreu
A. Andreu
JM. Casals
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J. Pujols
A. Andreu
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R. Làzaro
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A. Andreu

La Via Làctea i l'any còsmic
Com suavitzar les meteopaties
Mersenne, Galilei i Röhmer
James Bradley
Fizeau i Michelson
Història evolutiva de Venus
La síndrome de la Jet Lag
La sonda Galileu encara
Missatges a les estrelles (I)
Missatges a les estrelles (II)
Coordenades celests

Rebeu mentrestant, una cordial salutació

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIO

