ACTA DE SESSIÓ DE L´ASSEMBLESA GENERAL DE L’AULA D´EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
SESSIÓ:
Núm: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de desembre de
2016
Hora: 17 hores
Lloc: Centre Cívic
“Xavier Jounou”
Solsona

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

ABSENTS
CONCEPCIÓ VENDRELL CASES

Desenvolupament de la sessió.
1.-Lectura de l’Acta de l’última Assemblea General de l’Aula amb data 3 de
desembre de 2015.
La secretària Enriqueta Solé llegeix l’acta anterior i s’aprova per unanimitat.
2.-Informació de l’estat actual de l’Aula d’Extensió Universitària.
El president Francesc Irla comenta que actualment hi ha 169 socis, des del curs
anterior hi ha hagut 13 altes i 11 baixes.
Es comunica i es dóna la benvinguda a la Sra. M. Àngels Cases que passa a formar
part de la Junta.
El President anuncia que tan per part de la Junta com dels socis es va fer una
valoració molt positiva de la festa de Final del Curs 2015-16, com també de la
celebració del 10è aniversari de l’Aula. Encara queden alguns llibrets per entregar i
es demana que els socis que no els tinguin poden recollir-los.
S’anuncia que enguany per la festa de Fi de Curs està previst comptar amb l’Actuació
del Mag Lary.
3.-Estat de comptes del curs 2015-2016 i pressupost Curs 2016-2017.
Tots els assistents tenen a la seva disposició els fulls informatius dels comptes i del
pressupost. El president explica amb tot detall la relació d’ingressos i despeses del
curs anterior, el saldo positiu en l’apartat d’excursions, la relació de socis i socis
protectors. Es presenta el pressupost pel curs 2016-2017 i la previsió d’ingressos.
Finalment s’especifica quines han estat les despeses de les conferències,
desplaçaments i de IRPF. Queden aprovats per unanimitat.
4.- Programació del Segon Trimestre del Curs 2016-2017.
El president Francesc Irla fa una relació de les conferències previstes pel segon
trimestre com també de la sortida a Sitges, Sant Joan Despí i Barcelona, anunciant
que la setmana vinent els socis rebran els programes corresponents.
5.- Properes sortides i propostes del Viatge de Fi de Curs.
El Sr. Josep M. Torres explica amb detall que per la sortida del segon trimestre es va
a Sitges a veure l’exposició del pintor Ramon Casas, a Sant Joan Despí a fer l’Itinerari
Modernista de Jujol i al vespre a Barcelona per gaudir d’un espectacle, encara per
determinar. Tot seguit explica que pel viatge de Fi de Curs s’han demanat
pressupostos per anar a tres possibles llocs: Nord D’Itàlia, Polònia i Nova York, es
comenten tots tres i els corresponents preus. S’anuncia que pel proper dia de
conferència d’Aula, 12 de gener de 2017, es farà una votació, entre els assistents,
de les tres propostes per escollir definitivament El Viatge de Fi de Curs.
6.-Torn obert de palaules.
Un soci demana si en la proposta de viatge a NY s’ hi contemplen els dinars. Contesta
el Sr. Irla que tan sols hi figuren els dinars dels dies que es fa ruta.
Entre els socis assistents es fan demandes de possibles conferències: sobre Ramon
Llull; de música ( Sr. Vives, Sr. Xavarria, Marcel Gorgori, Roger Alier... ); També de
poesia ( Pere Pallach i Jordi Juliach); d’economia o de salut (Valentí Fuster).

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