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Benvolgut soci:
1.
SORTIDA D’OBSERVACIÓ D’ESTIU A LES LLOSSES.
Una vegada més tornem a convocar a la gent a participar en la observació de les Perseides que es
portarà a terme a Les Lloses els dies 11, 12 i 13 d'Agost prorrogable al cap de setmana si hi ha
prou quòrum. Aquest any oferim alguna activitat més a part de les pròpiament astronòmiques. El
plànning seria el següent:
Arribada a la rectoria de les Lloses el dia 11 a la tarda. Cal portar-se el sopar.
Observació de les Perseides els dies 11 i 12 a la nit.
El dia 13, a les 8 del matí es farà una excursió prop de la rectoria guiats per en Joan Culí, del
grup de naturalistes d'Osona per tal de dur a la pràctica els conneixements adquirits durant la
seva interessant xerrada feta a l'AAO sobre marques, senyals i rastres dels animals.
Durant les estones lliures, estaria bé organitzar alguna tertúlia. Per això, demanariem a qui tingui
algun llibre interessant que hagi llegit darrerament, el porti i en faci uns comentaris per tal
d'encetar la tertúlia.
Per apuntar-se, cal avisar a:
Josep Pujols/Mercè Rial (93 812 2001) .
Hi ha temps fins al 5 d'agost.
Evidentment, no és obligatori quedar-se tots els dies. Si es vol es pot venir només a fer una
activitat en concret.
Qui tingui algun telescopi o prismàtics per a observar al cel els pot portar.
2.
CURSET UTILITZACIÓ OBSERVATORI DE L'AAO.
Durant els divendres d'aquest proper estiu, començant el 9 de Juliol, ens reunirem a partir de les
20:00 a l'observatori “Mn Manel Serinanell” per tal d'apendre a utilitzar el seu equipament.
L'objectiu seria aprendre:
Teoria sobre el funcionament dels telescopis.
Control manual.
Control automàtic.
Observació visual a través d'ocular.
Observació visual per projecció (Sol).
Observació a través de CCD.
Observació a través de WebCam (En funció de si ja tenim l'equipament necessari).
Aquest curset és de lliure accés. Hi pot venir qui vulgui i els dies que vulgui.
3.
FINS AL CURS VINENT! Amb l’arribada de l’estiu, ens acomiadem fins al curs vinent,
que començarà a primers d’octubre, com és habitual. Així doncs, per a tots els qui no s’apuntin a
l’observació de l’agost, US DESTIGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU.

Rebeu una cordial salutació.
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