ACTA DE SESSIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
DE L´AULA D´EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SOLSONA

SESSIÓ:

Desenvolupament de la sessió

Número: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 02-12-2021
Hora: 17 hores
Lloc: Casal Cívic
Solsona

0. Qüestions prèvies

ASSISTENTS:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

JOAN ARNAU OLLÉ
JORDI CASES PORTA
JOSÉ M. GARCÍA LÓPEZ
MIQUEL GRUAS BIEL
AGUSTÍ SANGRÀ ORTÍS
CARME SATORRES LLOSES
ENRIQUETA SOLÉ CANES

ABSENTS

El president, Agustí Sangrà, dona la benvinguda als trenta-un socis i sòcies
presents a la sala i manifesta la seva satisfacció pel fet de poder realitzar
l’Assemblea General d’enguany de manera presencial. Tot seguit comença la
reunió.

El secretari, Miquel Gruas, procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General
que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2021. S’aprova per unanimitat.
2. Informació de l’estat actual de l’Aula d’Extensió Universitària
El president diu que actualment hi ha 207 socis donats d’alta. Durant el primer
trimestre hi ha hagut diverses incorporacions, cosa que ens alegra d’allò més i ens
fa estar optimistes de cara al futur. Afegeix que, com veurem més endavant, avui
hem de renovar, si escau, dos membres de la Junta, però la realitat és que encara
ens manca algú més.
3. Estat de comptes del curs 2020-2021 i pressupost per al curs 2021-2022
El tresorer, Jordi Cases, explica amb detall la relació d’ingressos i despeses
corresponent al curs anterior, còpia de la qual s’ha fet arribar als socis a través
del seu correu electrònic. La gestió s’aprova per unanimitat.
Tot seguit, Jordi Cases presenta el pressupost previst per al curs actual,
puntualitzant també despeses i ingressos. Els socis poden així mateix consultar
les xifres a la rèplica que se’ls va fer arribar. Finalitzada l’exposició, s’aprova per
unanimitat.
4. Programació del Segon Trimestre del curs 2021-2022
El president explica que la Junta ha fet arribar als socis per correu postal un díptic
amb la Programació del Segon Trimestre del curs actual, però subratlla que en
alguns hi ha un error d’impremta a la portada. A la part inferior hi ha imprès:
PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021 – PRIMER TRIMESTRE – OCTUBRE-NOVEMBREDESEMBRE. I el text correcte hauria de ser: PROGRAMACIÓ CURS 2020-2021 –
SEGON TRIMESTRE – GENER-FEBRER-MARÇ. De totes maneres, remarca que el
contingut de la programació és del tot correcte.
A continuació llegeix la Programació del Segon Trimestre:
- 13 de gener – Jordi Salvanyà Benet: “Qui ha de netejar els boscos?”.
- 27 de gener – Alumnes de l’IES Francesc Ribalta de Solsona: Treballs de recerca.
- 10 de febrer – Alumnes d’Arrels II de Solsona: Treballs de recerca.
- 24 de febrer –Jordi González Llàcer: “Leonardo Da Vinci, l’home total del
renaixement”.
- 10 de març – Teresa Rosas Torrent: “Què és això del canvi climàtic i quin paper
juguen els nostres boscos?”.

- 24 de març – Sara Figueras Vila: “Quan la Terra tremola”.
- 7 d’abril – Concert de Primavera. Grup Sporàdic Brass.
5. Properes sortides
El president esmenta les properes sortides que hi ha previstes. Així:
- 9 de desembre: El Miracle – Riner. La sortida serà des de la plaça del Camp en
autocar a les 10 del matí i l’arribada, al mateix indret entre les 13 i les 14 h. La
visita consistirà a recórrer l’exposició sobre joguines antigues i a gaudir del
resultat de la rehabilitació de l’escalinata de la Casa Gran. Recorda que el termini
d’inscripció s’acaba avui, per la qual cosa si hi ha algú interessat, s’hauria
d’apuntar com més aviat millor.
- 17 de febrer: Sortida cultural – Barcelona. L’excursió consistirà a visitar el
Monestir de Sant Cugat, dinar i passeig per la plaça de la Catedral a Barcelona, i
assistència a la representació del musical “Cantando bajo la lluvia” al Teatre
Tívoli de la Ciutat Comtal. A principis de febrer deixen de fer aquesta obra; si
prorroguen, no hi haurà problema; si no és així, es buscarà una alternativa
adient.
- 8 de maig: Teatre Kursaal – Manresa. Com a complement a la conferència sobre
Giuseppe Verdi que tindrà lloc el dia 5 de maig, anirem a gaudir de l’òpera
Rigoletto.
6. Quotes curs 2021-2022
El president assenyala que poc a poc es va tornant a la normalitat: de moment
podem anar fent les conferències quinzenals. Així mateix, la quantitat d’assistents
a les activitats ha augmentat notablement malgrat la distància que cal deixar
encara entre cadira i cadira, entre persona i persona. Aquesta normalitat
determina que els socis abonaran de nou la seva quota anual. El president conclou
dient que l’esmentada quota podria ser de 40 euros per soci, com fins ara. La
proposta s’aprova per unanimitat.
7. Renovació de dos membres de la Junta
El president explica que dos membres de la Junta haurien de plegar enguany:
Enriqueta Solé i José M. García. Per sort, dos socis més han acceptat de sumars’hi: Maite Gessé i Jordi Reig, als quals agraïm la seva disposició. Si no hi ha cap
inconvenient per part de l’assemblea, s’accepten com a membres de fet, atès que
fins ara hi formaven part com a convidats.
De totes maneres, el president fa de nou una crida a tots els socis perquè s’animin
a formar part una mica més activa dins l’Aula com a membres de la Junta. Manca
encara una persona per ser les vuit que demanen els estatuts. Conclou dient que
si hi ha algú interessat, encara que n’hagi format part temps enrere, que ho digui.
8. Precs i preguntes
• Una sòcia demana un aplaudiment d’agraïment per la feina ben feta als
membres que deixen la Junta.
• Una altra sòcia comenta de nou un tema pendent des de fa temps: la
instal·lació d’una pantalla adient perquè tots els socis que assisteixin a les
conferències puguin veure les projeccions sense problemes. El president
respon que la Junta ha mirat el cost d’una pantalla, cost que és assumible. Ara

bé, el problema és la Generalitat. Intentarem que ens escoltin i provarem
d’arribar a un consens.
• Un soci diu que, si el tema és tan complicat de resoldre, podríem fer les
conferències al teatre, el qual compta amb una infraestructura adient
(pantalla, megafonia, calefacció, tres-cents seients, ...). El president diu que
caldria parlar amb l’ajuntament i veure què representaria per a l’Aula a nivell
de costos.
Un segon soci afegeix que si féssim les xerrades al teatre i havent de deixar
espai entre assistent i assistent, el local es veuria molt buit i la imatge seria
bastant negativa. Una primera conferència estaria bé perquè hi va molta més
gent del normal, però les conferències que tenen lloc durant el curs, no tant.
El president diu que totes les idees són benvingudes i que procurarem resoldre
el tema com més aviat millor.
El president acaba agraint la presència dels socis que han seguit aquesta sessió
ordinària de l’Assemblea General de nou al Casal Cívic.
Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió a les 17:45 h.
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