ACTA DE SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AULA
D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER LA GENT GRAN DE
SOLSONA

Identificació de la sessió:
Núm. 1
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de desembre de 2010
Horari: de 17 a 17,45 h.
Lloc: Ajuntament de Solsona

Hi assisteixen:
Mercè Bonany i Llorens, presidenta
Mercè Augé i Pellicer, vice-presidenta
Antoni Mas i Casafont, tresorer
M.Claustre Pintó i Sort, secretària
Assumpció Blanch i Zapater, vocal
M.Claustre Bernadó i Traveset, vocal
M.Claustre Pla i Vilamosa, vocal
M.Antònia Viladrich i Mujal, vocal
Josep Vilaseca i Solé, vocal
Més 42 alumnes

Desenvolupament de la sessió:

La presidenta, Mercè Bonany, inicia la sessió amb un parlament, explicant als assistents la bona
marxa de l'aula d'extensió universitària; tot seguit, fa referència a la convocatòria i als diferents
temes a tractar segons l'ordre del dia.
Dóna la paraula a la secretària per acomplir el punt núm. 1 Lectura i aprovació de l'acta anterior (17
de desembre de 2009), es llegeix i es dóna per aprovada, ja que els assistents la troben correcta.

Seguidament, es procedeix amb el punt núm. 2: Renovació de vocals de la junta. La Secretària
informa dels moviments que hi ha hagut durant aquest any 2010 explicant les altes i baixes dels
diferents membres de la Junta:
Durant el mes de gener hi va haver dues altes: M. Assumpció Blanch i Zapater i M. Antònia
Viladrich i Mujal.
Les baixes s'han produït en diferents mesos, al gener Araceli Pèrez i Estaún, al març l'Enric
Berenguer i Sempson, i finalment, al mes de juny deixà el càrrec la M. Teresa Corominas i
Salamero; a tots ells se'ls agraeix el seu interès i col·laboració en les tasques de la Junta.

El Tresorer fa referència al punt núm. 3 i informa dels pressupostos 2009/2010, fent diversos
aclariments; del superàvit n'explica els detalls. Comenta el romanent que tenim per avançar
pagaments.
Hi ha, però, despeses que abans no teníem, per exemple el cost dels programes i els serveis de
secretària de la oficina de cooperació, que ha quedat suprimit.
I, a continuació, presenta el pressupost per al curs 2010-2011, que, tal com s'observa a través de la
documentació repartida, dóna diferència positiva.

Mercè Bonany torna a intervenir per parlar del punt núm. 4: Presentació de la programació del
segon trimestre 2010-2011. Amb el programa en mà, fa un seguiment de les diferents conferències i
dels ponents i també explica les excursions previstes. Dóna informació a preguntes que han fet
alguns assistents respecte a les sortides.

M.Claustre Bernadó ens explica les propostes d'excursió per al final de curs. Abans de començar
aclareix que el sistema de votar pel què fa a dies de durada i destinació, a partir d'ara, es farà de
diferent manera: Cada alumne podrà donar la seva opinió en una butlleta personalitzada, el resultat
de totes decidirà els dies i el lloc preferit.
Exposa a continuació les diferents opcions:
Primera.- El país Basc interior, el País Basc marítim, Rioja Alavesa, podent ser tot o només una
part.
Segona.- La Camarga, sud est Francès, delta del Roine, Arles i Avinyó.
(Aquestes dues es farien amb autocar).
Tercera.- Amb avió fins a Croàcia, visitant pobles medievals amb influencia bizantina, Dubrovnik
i Montenegro i Plitvice, parc nacional.
Pel què fa a l'apartat 5, torn obert de paraules, no hi ha cap comentari.

Finalment, la vocal Assumpció Blanch ens dóna el resultats de les enquestes que els alumnes han
emès per escollir els temes que més prefereixen.
El més votat ha estat el tema salut, seguit d'història, psicologia, natura i música. També han estat
votats però en menys nombre, religions, dret, teatre.
La junta ho tindrà present a l'hora d'organitzar les activitats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc la
present acta.

Presidenta de l'Aula Universitària
per la Gent Gran de Solsona

Secretària.

