ACTA DE SESSIÓ DE L´ASSEMBLEA DE L’AULA D´EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
SESSIÓ:
Núm: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 5/12/2019
Hora: 17 hores
Lloc: Centre Cívic
“Xavier Jounou”
Solsona

ASSISTENTS:
FRANCESC IRLA PRAT
JOSÉ M. GARCÍA LÓPEZ
ENRIQUETA SOLÉ CANES
JOAN ARNAU OLLÉ
AGUSTÍ SANGRÀ ORTIS
LÍDIA ORRIT BAJONA
CARME SATORRES LLOSES

Desenvolupament de la sessió
INFORMACIONS PRÈVIES A LA LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
El president de l’Aula Sr. Irla exposa:
- Presenta excuses per l’absència de l’actual secretaria Sra. Cases, que per
motius personals no pot estar present en aquests moments. Llegirà l’acta i
farà les funcions de secretària en aquesta sessió la vocal Sra. Solé.
- Comunica que ell com a President deixa el càrrec i també deixa la Junta per
haver finalitzat el període màxim de 6 anys de permanència a la Junta tal
com ho contemplen els estatuts.
- També comunica que la Sra. Cases deixa el càrrec de secretària i de membre
de la Junta per motius personals.
- Tot seguit es procedeix a la lectura de l’acta.
1- Lectura i Aprovació acta anterior

ABSENTS

- La Sra. Solé procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea general que va
tenir lloc el 13 de desembre de 2018. S’aprova per unanimitat.
*Un soci assistent manifesta que en la lectura de l’acta es fa constar “que hi
ha al voltant de 200 socis”, remarca que cal precisar el nombre exacte de
socis i no una aproximació.
*El mateix soci també fa l’observació que el tractament de Sr. o Sra. referits
als membres de la Junta no és correcte, ja que el tractament hauria de ser:
Sr. o Sra. seguit del cognom sense que hi consti el nom, en cas que es vulgui
fer constar el nom no cal posar-hi abans Sr. o Sra.

M. ÀNGELS CASES RAURICH

2- Informació de l’estat actual de l’Aula d’Extensió Universitària.
-

El President Sr. Irla comenta que actualment hi ha 197 socis fins a data
d’avui. Hi ha hagut 21 altes i 14 baixes.
Cessa la Sra. Cases com a secretària.
Cessa el Sr. Irla com a president.
Entren a formar part com a nous membres de la Junta: Miquel Grues i Biel i
Jordi Cases Porta.
El repartiment de càrrecs es decidirà en Junta.

3- Estat de comptes del curs 2018-2019 i pressupost 2019-2020
-Tots els assistents a l’assemblea tenen a la seva disposició els fulls
informatius dels comtes del curs passat i els pressupostos del curs actual.
El Sr. Sangrà explica amb detall la relació d’ingressos i despeses del curs
anterior i també presenta el pressupost del curs actual i la previsió
d’ingressos. Queden aprovats per unanimitat.
4- Programació del segon trimestre del curs 2019-2020
-

El president Sr. Irla explica quines seran les conferències previstes del segon
trimestre.

-

9 de gener: Música mediterrània. Frederic Sesé
23 de gener: Presentació de treballs de recerca de Batxillerat de l’IES
Francesc Ribalta.
5/6 de febrer: Seminari de literatura i geografia. Raül Garrigasait.
20 de febrer: Picasso i poesia. Claustre Rafart.
26 de febrer: sortida a Barcelona, Museu Picasso.
5 de març: Presentació de treballs de recerca de Batxillerat de l’Escola Arrels.
19 de març: Planetes extrasolars. Francesc Lozano.
2 d’abril: Concert de vent. Sporadik Brass.

5-Properes sortides i proposta viatge fi de curs.
-

-

-

La Sra. Solé presenta les 4 propostes que ens han fet arribar dues agències
de viatges una de Manresa i una d’Esparreguera.
Les propostes són.:
Turquia.
Moscou i Sant Petersburg.
Viena i Budapest.
Israel.
En quinze dies la Junta escollirà dues d’aquestes 4 propostes i es posaran a
votació dels socis assistents en la reunió/conferència del dijous 19 de
desembre de 2019.
El President comenta que es procurarà fer la visita a l’exposició del Miracle
“A bodes em convides”. Es buscarà dia i transport i s’avisarà a tots els socis
amb temps suficient.
Visita al Museu Picasso, La Claustre Rafart comissaria de l’exposició Picasso i
Poesia ens facilitarà la visita.
*Una sòcia assistent pregunta si està previst visitar “Alba Synchrotron”. El
President li respon que sí però a partir del mes de març i que ens ho han de
concretar.

5- Torn obert de paraules.
- Els socis assistents mostren el seu acord amb el desenvolupament de la
sessió i no hi ha preguntes.
- Les observacions que dos socis han fet han quedat anotades en l’apartat en
que es van fer.

Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió a les 17:45h del dia 5 de desembre del 2019

President/a de l’Aula d’Extensió
Universitària de Solsona

Secretari/a

ENRIQUETA SOLÉ CANES, EN SUBSTITUCIÓ DE
FRANCESC IRLA PRAT

M. Àngels Cases Raurich

