ACTA DE SESSIÓ DE L´ASSEMBLEA GENERAL DE L’AULA D´EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
SESSIÓ:
Núm: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 14- desmbre - 20017
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
AGUSTÍ SANGRÀ ORTIS
M.ÀNGELS CASES RAURICH
ENRIQUETA SOLÉ CANES

ABSENTS

Desenvolupament de la sessió.
1.- Lectura de l’acta de l’última Assembles General amb data 15 de desembre de
2016.
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 de Solsona i
renovació de la Junta.
El president Francesc Irla comenta que actualment hi ha 179 socis inscrits i 5 socis
protectors, que fan un total de 184 socis.
Pel que fa referència a la Junta, el president anuncia que es fa efectiva la
incorporació d’Agustí Sangrà Ortis, que des del curs passat actuava com a adjunt a
tresoreria. Cessen els membres Josep Miquel Torres Romero i Concepció Vendrell
Cases, per haver esgotat el període de permanència que es contempla en els
Estatuts; El Sr. Irla, en nom de tots, fa un agraïment als dos socis sortints de la Junta
per la seva dedicació durant els últims sis cursos. S’incorporen com a nous membres
a la Junta el Sr. Joan Arnau Ollé i la Sra. Carme Satorres Lloses.
3.-Estat de comptes del curs 2016-2017 i pressupost curs 2017-2018.
Tots els assistents a l’Assemblea tenen a la seva disposició els fulls informatius dels
comptes del curs passat i el pressupost del curs actual. El Sr. Agustí Sangrà explica
amb detall la relació d’ ingressos i les 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 2017-2018.
El president Sr. Irla explica quines seran les conferències previstes del segon
trimestre:
-11 de gener: “Enfermedad de Alzheimer” Sr. Francisco Muñoz.
-18 de gener: “La Guerra Civil i la postguerra a Solsona i Solsonès” Sr. Jordi Guixé.
- 25 de gener: “ Solsona i el Solsonès, Edat Moderna” Sra. Neus Mujal.
- 8 de febrer: “ Enric Granados” Sr. Joan Vives.
- 22 de febrer: “Montserrat, un univers al cor de Catalunya” Sr. Jordi Camins.
- 8 de març: “ La Barcino Romana” Sr. Jordi Pisa.
- 22 de març: “ Avís d’atac als castells de frontera” Sra. Laura de Castellet.
5.- Properes sortides i proposta de Viatge de Fi de Curs.
El Sr. Josep Miquel Torres explica que les sortides previstes durant el segon
trimestre seran el 13 o 14 de febrer, per assistir a la visita i conferència a la UPF; falta
determinar dia exacte i espectacle o visita de tarda. També es farà una visita a la
Barcino Romana (relacionada amb la conferència del 8 de març) el dia 14 de març,
igualment s’ha de concretar encara què es farà a la tarda i vespre d’aquest dia. Es
comunica que ja s’enviaran els corresponents fulls informatius als socis.
En referència al Viatge de Fi de Curs que com cada any es fa a finals de maig, el Sr.
Torres comunica que s’ha demanat pressupost per visitar Eslovènia o Holanda. El dia
11 de gener, en acabar la conferència, s’especificaran els detalls i el cost de cada una
de les dues possibilitats i es farà la votació entre els socis assistents per triar l’opció
majoritària.

6.- Torn obert de paraules.
Els socis assistents mostren el seu acord amb el desenvolupament de la sessió i no
hi ha preguntes.

Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió a les 17:40 del mateix dia
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