ACTA DE SESSIÓ DE L´ASSEMBLEA GENERAL DE L’AULA D´EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA
SESSIÓ:
Núm:
Caràcter: Ordinària
Data: 2018
Hora: 17 hores
Lloc: Centre Cívic
“Xavier Jounou”
Solsona

ASSISTENTS:
FRANCESC IRLA PRAT
JOSÉ M. GARCÍA LÓPEZ
ENRIQUETA SOLÉ CANES
JOAN ARNAU OLLÉ
AGUSTÍ SANGRÀ ORTIS
M. ÀNGELS CASES RAURICH
LÍDIA ORRIT BAJONA
CARME SATORRES LLOSES

ABSENTS

Desenvolupament de la sessió
1- Aprovació acta anterior
Lectura de l’acta de l’última assemblea general amb data 14 de desembre de
2017.
La secretària M. Àngels Cases llegeix l’acta anterior i s’aprova per unanimitat.
2- Informació de l’estat actual de l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona.
El President Sr. Francesc Irla informa que actualment hi ha al voltant de 200
socis.
També informa que no s’ha `pogut fer durant el curs 2017-18 cap seminari
per qüestió de temps.
Per aquest curs actual hi haurà una proposta diferent, alguns alumnes de
Batxillerat dels IES de Solsona presentaran els seus treballs de recerca a
l’Aula.
Informa també que hi ha hagut unes despeses extres per comprar 2 micros
inal·lambrics per valor de 1180€.
3- Estat de comptes del 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 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 2018-2019, conferències i
sortides
El President Sr. Francesc Irla explica quines seran les conferències previstes
del segon trimestre.
- 10 de gener: ‘La cobla i el Palau de la Música’ SR. Albert Fontelles
Ramonet.
- 17 de gener: ‘Presentació de treballs de recerca de Batxillerat de l’IES
Francesc Ribalta i Escola Arrels Secundària’, Alumnes de l’IES i Escola
Arrels.
- 21 de gener: Sortida: Barcelona palau de la Música.
- 24 de gener: ‘Cuba, un immens país petit’, Sr. Vicenç Lozano.
- 7 de febrer: ‘Van Gogh i la seva obra’, Sra. Esther Solé Martí.
- 12 de febrer: Sortida Barcelona. Visita a la Universitat Pompeu Fabra.
Campus Poble Nou.
- 21 de febrer: ‘Icar i la idea d’Europa’. Sr. Josep Maria Solà Bonet.
- 7 de març: ‘Israel i Palestina, 70 anys de conflicte’ Sr, Joan Roura.
- 21 de març: ‘L’arròs beneficis d’una planta mil·lenària’, Sr. Joan Simón
Pallisé.
5- Proposta viatge fi de curs.
La Sra. Enriqueta Solé exposa que la junta ha decidit presentar dues
propostes de viatge una a Romania i l’altra a Israel, la primera tindria un cost
aproximat de 1150€ i la segona de 1650€, més o menys. Fa una descripció de
les dues propostes i es passa a votació per part dels socis.
Romania obté 22 vots i Israel 7, per tant s’aprova anar a Romania. Es
decideix també tornar a proposar Israel pel curs que ve.
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 17:45h
2018.
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