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Benvolguts consocis
1.
DARRERES ACTIVITATS. Es van fer l'anunciada observació a les Guilleries, a casa
del nostre consoci Miquel Torrent el dia 30 de setembre, i la visita al Museu Etnogràfic de
Ripoll el dia 15 d'octubre. A més de les observacions habituals de cada primer dijous de mes se
n'han fetes el 7 d'octubre a l'escola El Cabrerès, a l'Esquirol. Les que estaven programades pel
4 de novembre a l’Escola Andersen i el 12 de novembre al Santuari de Bellmunt, es varen
haver d’ajornar perquè estava núvol.
2.
VIATGE A LONDRES i VISITA A GREENWICH. Tal com estava anunciat, del dia
29 d'octubre a l'1 de novembre es va dur a terme un viatge a Londres amb l'objectiu principal
de la visita al Reial Observatori de Greenwich, avui dia convertit en museu. El nombre total
d'assistents va ser de 35, tots els quals van quedar molt satisfets de la visita. No hi va haver cap
incident, i fins i tot el temps ens hi va acompanyar, ja que no va fer calor ni fred i ens vam
estalviar la pluja.

3.
DINAR DE NADAL. El tradicional dinar de Nadal aquest any es farà dissabte dia 17
de desembre a 2/4 de 2 a l'hotel Ciutat de Vic. Cal fer la inscripció prèvia al nostre local, o per
telèfon o correu electrònic, fins al dimarts anterior, dia 13.
4.
CONFERÈNCIES DEL PRÒXIM TRIMESTRE. Com en altres ocasions demanem
a les persones que tinguin temes per proposar que ho facin saber a la Junta, ja que pels volts de
Nadal haurem de fer el programa del trimestre vinent.
5.
ANUARI ASTRONÒMIC. Aquest any miraríem d’encarregar els Anuaris força aviat
perquè no ens arribin quan l’any ja està més que començat. Els interessats a tenir-ne un
exemplar, també que ho diguin a la Junta.
Cordialment.
LA JUNTA

