ACTA DE SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AULA D'EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
Identificació de la sessió:
Núm. 1
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de desembre de 2014
Hora: de 17 a 17,30 hores
Lloc: Casal cívic

Hi assisteixen:
M.Antònia Viladrich i Mujal, presidenta
Mercè Bonany i Llorens, vicepresidenta
Antoni Mas i Casafont, tresorer
M.Claustre Pintó i Sort, vocal
M.Claustre Pla i Vilamosa, vocal
Més 40 alumnes

Han excusat l'assistència:
Concepció Vendrell i Casas, secretària
Josep Miquel Torres i Romero, vocal

Desenvolupament de la sessió:
La presidenta obre la sessió indicant que es llegeixi l'acta de l'última assemblea, tal i com
figura en el punt 1 de la convocatòria, i com que els assistents la troben conforme, es dóna
per aprovada.
En el punt 2, la presidenta es dirigeix als socis per donar una sèrie d'informacions
relacionades amb l'Aula:
no cal ser jubilat per entrar-ne a formar part, tot i que molta gent ho té entès així.
número total de socis que la formem, 166, aquest any hi ha hagut 13 altes i 5 baixes
funcionament dels socis protectors.
canvi de la ubicació de les conferències: agraïment a l'alcalde i l'Ajuntament per part
de la junta per haver-nos cedit l'espai durant aquests anys.

funcionament de la junta: reunions quinzenals per a la realització de tasques com la
programació de xerrades i conferències, etc.
Es notifica als socis que si no reben la informació per correu electrònic, aquests,
avisin a algun membre de la junta.
En el punt 3, el tresorer explica detalladament l'acompliment del pressupost del curs
2013/2014, i com que en l'última assemblea ja es va tractar el tema d'excedent que té l'aula,
se'n va gastar una part en pagar la festa de fi de curs.
Punt 4, la presidenta explica totes les conferencies previstes en el proper programa, esta tot
a punt i s'ha aconseguit lligar xerrades interessants.
Punt 5, el vocal Francesc Irla fa la presentació dels viatges. S'ha de concretar el 4 o l'11 de
març per anar a Barcelona, s'ha d'acabar d'organitzar.
S'indica que per final de curs s'ha parlat de la possibilitat de triar entre dues destinacions,
Portugal o Irlanda. En acabar l'assembla es repartiran unes butlletes perquè els socis puguin
votar; no s'ha pogut donar més informació de moment, ja que s'està pendent que l'agència de
viatges ens ho passi, només es va informar que la d'Irlanda es preveu que sigui una mica
més cara.
Punt 6, Renovació de la Junta, s'informa que segons els estatuts, els membres de la Junta
entren per a tres anys, prorrogables tres anys mes.
A continuació la presidenta exposa que ara s'han de renovar cinc membres, M. Antònia
Viladrich Mujal, Mercè Bonany Llorens, Antoni Mas Casafont, Claustre Pla Vilamosa i
Claustre Pintó Sort i tenim tres candidats, José Miguel Garcia López, Lidia Orrit Bajona i
Enriqueta Solé Canes. Es demana als socis si estan d'acord amb les noves incorporacions, i
hi ha conformitat total, per tant, els candidats passen a formar part de la nova junta.
La presidenta ofereix el seu suport als nous membres i els desitja sort, també agraeix l'ajuda
i col·laboració als membres que han treballat junts durant aquest període.
Punt 7, en el torn obert de paraules una persona va suggerir no fer les conferencies d'inici
de trimestre al Teatre comarcal ja que el número de persones que hi va no és gaire elevat i
dóna la impressió que es veu buit, se li va contestar que la propera junta haurà de decidir si
ho vol canviar. Hi va haver una segona intervenció: una persona va preguntar perquè no
s'avenia el nombre de socis que es fa esment en la lectura de l'acta de l'any passat amb el
nombre de quotes que figura en l'estat de comptes, es clarifica que durant el curs hi ha unes
oscil·lacions d'altes i baixes que a vegades no coincideix el moment en què es redacta l'acta
amb l'estat de comptes definitiu.
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 d'Extensió Universitària de Solsona

Secretària

