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Benvolguts consocis:
1.

AJORNAMENT DE LA SORTIDA DEL TRIMESTRE
La visita al Parc Astronòmic del Montsec i a l’Observatori Astronòmic del Montsec,
que havíem programat per al primer cap de setmana de maig, s’ha hagut d’ajornar perquè el
telescopi Joan Oró –un dels principals atractius d’aquell observatori- ha de passar a finals
d’abril unes verificacions tècniques i això impossibilita que els responsables de les
instal·lacions puguin atendre la nostra visita en aquestes dates.
Tot i que ja ens han confirmat l’acceptació de la nostra sol·licitud, estem pendents que
ens acabin de concretar en quina data es podrà fer. Nosaltres hem proposat un dissabte o un
diumenge de finals de maig o bé del mes de juny; quan això quedi fixat oficialment ja ho
comunicarem de seguida.
2.

A LA SERRA DE BUSA AMB LA SCG.
Els companys de la Societat Catalana de Gnomònica han organitzat per al dia 8 de maig
una excursió a la Serra de Busa amb l’objectiu de veure un rellotge de sol que suposadament,
però molt plausiblement, seria obra de Fra Agustí Canelles, que hi va fer una estada d’un any.
Amablement ens conviden a acompanyar-los en aquesta sortida, de la qual encara no en
coneixem els detalls (lloc i hora de sortida, itinerari, dinar, etc.) però els tindrem d’aquí a molt
pocs dies. Si esteu interessats en afegir-vos-hi, poseu-vos en contacte amb l’Agrupació i us
n’informarem amb més detall.
3.
ACTES IIª JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA. Us recordem que l'Agrupació disposa encara d'alguns
exemplars d'aquestes actes que es lliuraran gratuïtament als socis interessats que primer les
vinguin a recollir al nostre local.
5.
COBRAMENT DE LA QUOTA ANUAL. Recordem també, als socis que tenen la
quota domiciliada, que a hores d'ara ja deuen haver rebut el corresponent càrrec, i els que
abonen la seva quota en metàl·lic ja la poden venir a pagar a l'Agrupació quan els vagi bé.
Cordialment.
LA JUNTA

