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Benvolguts consocis:
1.
I JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I DE LA METEOROLOGIA. La
celebració d’aquesta Jornada va endavant i preveiem presentar-hi una comunicació sobre la
història de la nostra Agrupació. Si bé en aquesta data el termini d’inscripció ja està tancat, si a
alguna persona interessada li ha passat per alt, que ens ho digui i miraríem si encara és possible
inscriure-la-hi. Aquesta jornada es clourà amb una conferència del nostre soci honorari Pere
Planesas sobre el tema “Reconstrucció a la mida original del major telescopi que W. Herschel va
exportar”.
2.
18è ANIVERSARI DE L’AAO i DINAR DEL SOCI. La celebració del 18è aniversari
de l’Agrupació i Dinar del Soci, es farà el dissabte dia 28 de maig tal com vam anunciar a la
circular anterior. El dinar es farà al restaurant del Casino de Vic i costarà uns 30 € per persona.
No espereu pas a última hora per fer la vostra inscripció.
3.
SORTIDES I VIATGES. Resumim i precisem la informació corresponent a cada cas
donada a la circular anterior:
a/ Dissabte 21 de maig, visita a Tarragona i rodalies. Sortida a les 7 de l’estació d’autobusos de
Vic. Aquesta visita serà guiada per Núria Romaní i Sala, llicenciada en història. Cal fer les
inscripcions en el termini més breu possible per veure si es pot fer un autocar o no.
b/ Pont de Sant Joan, 24-26 de juny, visita al Museu de l’Aire i Planetari de Madrid. Degut a la
necessitat de reserva de les places de l’hotel, la inscripció s’ha de tancar ineludiblement el dia 10
de maig.
c/ Eclipsi anul·lar de Sol de dilluns 3 d’octubre. Fem recordatori d’aquest esdeveniment, que
volem anar a observar a Xàtiva, i mirarem si es pot organitzar un viatge de 2 o 3 dies aprofitant
el cap de setmana anterior. En una pròxima circular ja us donarem detalls i horaris d’aquest
eclipsi i una proposta de viatge.
4.
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS. Adjuntem a continuació la informació
corresponent a l’assemblea general d’enguany.
5.

PÀGINA WEB DE L’AGRUPACIÓ. Recordem la seva nova adreça:
http://www.astroosona.org
i us fem saber que s’està ampliant el seu contingut amb una nova secció d’efemèrides.
6.
CONFERÈNCIA A TONA. També us recordem la conferència que en Pere Planesas
farà a l’Ajuntament de Tona el dia 3 de juny a 2/4 de 9 del vespre, organitzada per la coalició
CiU, sobre el tema “Un univers de tots colors: Astronomia des de l’espai”.
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