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Benvolguts consocis:

1.
ECLIPSI DE SOL DEL 3 D'OCTUBRE. L'observació de l'eclipsi anular de Sol del 3
d'octubre va ser tot un èxit, amb l'assistència d'una quarantena de persones de la nostra
comarca. El temps ens va acompanyar durant tot el matí al Castell de Xàtiva, tal com alguns ja
poden haver vist a través de les diverses connexions en directe de la TV3.
2.
MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA. Per l'interès que va despertar aquest eclipsi
farem una modificació al programa d'activitats del trimestre que vam enviar amb la circular
anterior. En Miquel Amblàs s'ha ofert a ajornar la seva conferència de dimarts 22 de novembre
per a després de festes i dedicarem aquesta sessió a veure fotos i vídeos d'aquest eclipsi gravats
de la TV3 i també de la televisió valenciana. Aquesta sessió de fotografies continuarà també
dijous 24 veient fotos del conjunt del viatge aportades per diferents socis.
3.
GRAVACIONS DE L'ECLIPSI. Si algun soci vol tenir una còpia de les gravacions
de la TV esmentades, que ens porti una cinta de vídeo o un DVD i la hi farem. La durada total
és d'1 hora i 18 minuts. També si algú vol tenir fotos del viatge, pot portar un CD i les hi
gravarem.
4.
SORTIDA DE PRÀCTIQUES A LES LLOSSES. La conferència sobre bolets d'en
Joan Culí del dia 4 d'octubre va ser tan documentada i completa que es va haver de desdoblar
en dues sesions, la segona de les quals va tenir lloc el dimarts següent dia 11. El diumenge dia
16 hi va haver l'anunciada sortida de pràctiques a les Lloses amb molta assistència de socis i
acompanyants, durant la qual es va fer una recollida de bolets de moltes diferents espècies
suficient per degustar durant el dinar.
5.
1ª JORNADA DE LA SCHCT SOBRE HISTÒRIA DE L'ASTRONOMIA I LA
METEOROLOGIA. S'està procedint a tancar la recollida dels textos de les ponències
presentades de manera que es puguin imprimir i distribuir a finals d'any.
6.
ANUARI ASTRONÒMIC 2006. Com que no tindria cap sentit no poder disposar de
l'anuari de 2006 fins a mitjan primer trimestre, recordem que el dia 13 de desembre es tancarà
la llista dels que el demanin un exemplar i se'n farà la comanda immediatament per tenir-los
com més aviat millor.
7.
GRAVADOR DE DVD. S'ha instal·lat un gravador-reproductor de DVD a l'ordinador
de la sala de conferències de manera que es podrà fer la projecció de pel·lícules i documentals
en suport DVD i també editar totes les conferències del curs en un sol disc.
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8.
PROGRAMA DEL PRÒXIM TRIMESTRE. Demanem als conferenciants habituals
i també a tots els altres socis que ens facin arribar propostes per al primer trimestre de 2006, i si
algú té un conegut que ens pugui venir a explicar un tema interessant també aniria bé que ens el
portés a l'Agrupació, on serà molt ben rebut. Això s'hauria de fer aviat perquè abans de Nadal
preveiem enviar la pròxima circular amb la programació subsegüent.
9.
SOPAR DE NADAL. Es confirma la data dia 28 de desembre. El lloc es comunicarà
en la pròxima circular, però els interessats també ho podran demanar a l'Agrupació qualsevol
dimarts o dijous a partir de finals de mes.
Us esperem tots a les nostres sessions setmanals i us desitgem una bona tardor i començament
d'hivern.
Cordialment.
LA JUNTA

Moment de l’anularitat en l’eclipsi del 3 d’octubre, al castell de Xàtiva.

