ACTA DE SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL L´AULA D´EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
SESSIÓ:
Núm: 1
Caràcter: Ordinària
Data:3 de desembre
de2015
Hora: 17 hores
Lloc: Centre Cívic
“Xavier Jounou”
Solsona

ASSISTENTS:
FRANCESC IRLA PRAT
JOSEP M. TORRES ROMERO
JOSÉ M. GARCÍA LÓPEZ
LÍDIA ORRIT BAJONA
CONCEPCIÓ VENDRELL CASES
ENRIQUETA SOLÉ CANES

Desenvolupament de la sessió.
1.-Lectura de l’acta de l’última assemblea de data 4 de desembre de 2014. La
secretària Enriqueta Solé llegeix l’acta i s’aprova per unanimitat.

2.-Informació de l’estat actual de l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona. El
president Francesc Irla comenta que a dia 30 de juny de 2015 hi havia 167 socis;
durant el curs 15-16 hi ha hagut 14 altes i 7 baixes, això fa que actualment siguem
174 socis, fet que pot variar en el període del curs.
També es fa esment que durant aquest primer trimestre ha fallat algun
conferenciant, que afortunadament s’ha pogut substituir, per tal de no anular la
xerrada.
Es fa una valoració molt positiva de la darrera FESTA DE FINAL DE CURS tan pel que
fa a la conferència que hi va haver com el pica-pica de cloenda.

ABSENTS
3.-Estat de comptes del curs 2014-2015 i pressupost del curs 2015-2016. Tots els
assistents tenen a la seva disposició el full informatiu dels comptes del curs 20142015 i el pressupost per curs 2015-2016. La responsable de tresoreria Concepció
Vendrell explica amb detall els ingressos i despeses dels curs passat i el que està
previst pel curs actual. Tots els socis assistents hi estan conforme. Una persona
pregunta si actualment les entitats bancàries de Solsona fan alguna aportació i el
president contesta que únicament es pot negociar alguna comissió.

4.-Programació del Segon Trimestre del Curs 2015-2016. El president explica que la
inauguració del trimestre serà a càrrec d’ Antoni Dalmau.
També comenta que aquest curs és el 10è aniversari de l’AULA i està previst fer un
final de curs més solemne per commemorar-ho, ja que es disposa de diners.

5.-Sortides i proposta de Viatge de Fi de Curs. El Sr. José Miguel Torres anuncia que
la propera sortida serà el dia 8 de febrer a Barcelona: al matí hi haurà la conferència
a la UPF, dinar al mateix campus, a la tarda es farà alguna visita que falta encara per
concretar i al vespre s’anirà a concert al Palau De la Música.
Pel Viatge de Final de Curs, que es fa l’última setmana de maig, tots els assistents
tenen al seient una butlleta per escollir entre: Bretanya i Normandia (França) en
autocar o Nord d’Itàlia en avió. El José Miguel explica els llocs a visitar en cadascuna
de les dues possibilitats i el preu aproximat.

6.-Torn obert de preguntes. Una persona demana que s’especifiquin millor tots els
llocs que es visitarien, cas de sortir elegit el viatge a Itàlia. Li contesta la pregunta el
Sr. Torres, tenint però en compte que s’acabarà de perfilar quan estigui fet
l’escrutini i decidit el lloc més votat.

El president anima als socis a fer-se membres de la Junta, ja que el curs anterior es
van renovar la meitat dels càrrecs i encara hi falta dues persones.
Finalment es fa el recull de paperetes de la votació per escollir viatge de fi de curs.
També es fa un sorteig, entre tots els socis, de 7 llibres de diferents conferenciats o
de visites que la Junta tenia en dipòsit

Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió a les 17: 45 del mateix dia

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

Secretària

FRANCESC IRLA PRAT

ENRIQUETA SOLÉ CANES

