Vic, 1995.12.22

Benvolguts consocis:

1. ACTIVITATS PROXIM TRIMESTRE:
Aquestes activitats seguiran tenint lloc cada dimarts i dijous a 3/4 de 8 del vespre, llevat d'indicació en
sentit contrari i començaran dimarts dia 9 de gener. Us adjuntem a part el full amb el detall d'aquest
programa.
A part de les activitats ja programades amb data fixa, farem gestions per poder anar a visitar les
instal.lacions d'AEROSPATIALE, a Tolosa de Llenguadoc, on es construeixen els models d'avió
Airbus. Aquesta visita es faria durant un cap de setmana i les persones interessades que acudeixin al
nostre local per saber la data exacta, si és que aquesta visita es pot fer. La resta del temps disponible
s'aprofitaria per fer una ruta turística per la zona. Arran de la conferència d'en JM. May, també mirarem
d'organitzar alguna visita relacionada amb la indústria de la pell.

2. ASSEMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIS (1966):
D'acord amb el que assenyalen els Estatuts de l'Agrupació, es convoca la REUNIO ORDINARIA
corresponent a 1996 de l'ASSEMBLEA GENERAL. Us preguem que ja anoteu aquesta data en la
vostra agenda.
Dia:
Divendres 26 de gener
Hora: A les 8 del vespre
Lloc: Al local de l'Agrupació. Casa Masferrer. C. del p. Xifré 1 i 3, 3r. pis. Vic
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obertura i salutació als assistents
Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior
Informació de les activitats durant 1995
Lectura i aprovació de l'estat de comptes de 1995
Projectes d'activitats per a 1996
Propostes dels socis
Precs i preguntes

Es recorda que segons l'art. 12 dels Estatuts, s'haurà d'afegir a l'ordre del dia les propostes escrites dels
socis, que es presentin fins a 2 dies abans de l'Assemblea.

3. ASSOCIACIO CATALANA D'OBSERVADORS METEOROLOGICS:
Aquesta Associació manté una relació molt cordial amb la nostra Agrupació. El seu President és un
soci honorari nostre, el sr. Joan Pardo i també els nostres socis Manuel Dot i Lluís Solanas formen part
de la seva Junta Directiva. L'ACOM té previst celebrar la seva assemblea anual de 1996 el dia 9 de
març a Vic i la nostra Agrupació es farà càrrec de l'organització material de l'acte.

4. ARTICLES AUSONA:
Continua la seva publicació setmanal i els que han sortit des de la darrera circular han estat els
següents:
29 set
6 oct
6 oct
13 oct
20 oct
27 oct
3 nov
10 nov
17 nov
17 nov
24 nov
1 des
1 des
8 des
15 des
22 des

J. Sala
J. Sala
A. Andreu
A. Andreu
JM. Casals
JM. Casals
JM. Casals
A. Andreu
A. Andreu
A. Andreu
J. Sala
JM. Casals
A. Andreu
J. Sala
J. Sala
Mn. Manuel

Meteorits (I)
Meteorits (II)
Tardor i bolets
Mags o bruixots
Ones transversals
Ones longitudinals i estacionàries
Els paràmetres d'una ona
Llegir l'hora en les estrelles
Distàncies angulars en el cel
Influència de la meteorologia en el nombre d'accidents
Naturalesa dels meteorits
La Galileu ja arriba
Humitat, pressió i salut
Pluja d'estels
Cràters de meteorits
La joia de Nadal

També us comuniquem que a iniciativa nostra s'ha publicat informació sobre l'arribada de la sonda
Galileu a Júpiter al diari AVUI el 6 desembre i al setmanari AUSONA el 7 desembre. També la
Televisió d'Osona (TVO) va emetre una entrevista amb els srs. Josep Sala Orri i Josep M. Casals, els
dies 7 i 8 de desembre.
Rebeu mentrestant una cordial salutació.

LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AGRUPACIO

================================================================================

L'AGRUPACIO US DESITJA
UNES BONES FESTES DE NADAL
i
UN FELIÇ ANY 1996

