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Benvolgut soci:

1.

US VOLEM RECORDAR QUE AVIAT CELEBRAREM L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
SOCIS. Com podeu veure en l’ordre del dia corresponent, enguany s’han de fer alguns relleus en la Junta directiva.
Així doncs, demanem la col·laboració de tothom i qui vulgui presentar-se per algun dels càrrecs aniria bé que
s’apuntés a la llista que hi ha a la cartellera de l’AAO, o bé que enviés un correu electrònic per comunicar-ho. Per
altra banda, no cal dir que la vostra participació a l’Assemblea és molt important per conèixer què penseu del
funcionament de la nostra entitat, per intercanviar punts de vista, prendre decisions i recollir com més propostes
millor.

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS - 2003
D’acord amb el que assenyalen els Estatuts de l’Agrupació, es convoca la REUNIÓ ORDINÀRIA corresponent al
2003 de l’ASSEMBLEA GENERAL. Us preguem que anoteu aquesta data la vostra agenda.
DIA: Divendres 28 de febrer del 2003
HORA: A les 8 del vespre
LLOC: Al local social de l’Agrupació. Casa Masferrer. C. Pare Xifré, 1-3, 3r pis. VIC
ORDRE DEL DIA
1. Obertura i salutació als assistents.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
3. Informació de les activitats durant el 2002.
4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de 2002.
5. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva:
- Presidència
- Secretaria
- Dues vocalies
5. Projectes d’activitats per al 2003.
6. Propostes dels socis.
7. Precs i preguntes.
Es recorda que, segons l’art. 12 dels Estatuts, s’hauran d’afegir a l’ordre del dia les propostes escrites pels socis que
es presentin fins a dos dies abans de l’Assemblea.

2.

OBSERVACIÓ PÚBLICA DE LA LLUNA A LA PLAÇA MAJOR PEL MERCAT DEL RAM.
En la darrera circular no vam concretar la data d’aquesta observació perquè encara no s’havien fet les gestions
oportunes per fer-la. Ara però ja podem confirmar que pel Mercat del Ram, i com cada any, es farà l’Observació de
la Lluna des de la plaça Major de Vic. Es farà el divendres 11 d’abril, el dia abans del Mercat del Ram. Igual que en
els darrers anys, hi haurà diversos telescopis que hi posa la firma comercial Cottet. Us hi esperem a tots.

Rebeu una cordial salutació

LA JUNTA DIRECTIVA

