ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ANY 2016
CENTRE D'ESTUDIS LACETANS

DIA: Diumenge 6 de març 2016
LLOC: Seu social CEL. Museu de Solsona
HORA: 11 h.

ORDRE DEL DIA:
1.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea 2015.

2.

Balanç econòmic 2015 i pressupost 2016

3.

Memòria d’activitats de l' any 2015. General i seccions

4.

Projectes 2016. General i seccions

5.

Torn obert de paraula

La presidenta, Montserrat Creus, a les 11 h. del dia 6 de març del 2016, dóna per
començada l'Assemblea General Ordinària del CEL.
1.‐ Acta Assemblea 2015. lectura i votació
La secretària, Neus Mujal, llegeix l'acta de l'Assemblea anterior (2016). Un soci
presenta una esmena que queda recollida aquí: la secció d'història d'aquest any
(2014) ha estat inactiva . El CEL es va assabentar de la versió subtitulada en
anglès del documental dels Emboscats, arran de la visita dels estudiants
anglesos. Ni E2S, la productora, ni la responsable d'història, ho havien
comunicat a la Junta.
Acceptada l'esmena, s'aprova l'acta per unanimitat dels assistents.
2.‐ Balanç econòmic 2015 i pressupost 2016.
El tresorer, Fermí Sort, presenta el balanç de l'exercici 2015 i el pressupost pel
2016, que són aprovats ‐ s'adjunten en format digital a l'acta‐ i estan a la
disposició de tots els socis
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3 i 4.‐ Memòria d'activitats 2015. General i Seccions i projectes 2016.
Totes les seccions presenten la seva Memòria d'activitats que s'adjunta a l'acta
 ARQUEOLOGIA
- Laro Sanchez presenta la memòria 2015 i els projectes pel 2016 (s'adjunta en
format digital).
- La secció d'Arqueologia seguirà treballant sense cap problema aquests
propers 3 anys (com a mínim) en els projectes: CASTELLVELL, SORBA,
ESTINCLELLS, PLETA I HORTS CAL PONS.
- Es valora molt positivament la visita guiada a les excavacions de Castellvell i
Sorba. Es procurarà fer-ne una altra l'any que ve.
- Les excavacions i els treballs a Verdú seran del 12 a 30 de setembre
- Les excavacions al Solsonès seran del 22 d'agost al 10 de setembre. Ja es
concretarà la data i s'avisarà als socis per fer la visita guiada
- Es proposa fer una sortida per visitar: Estinclells , Pleta....

Felicitem la secció d'arqueologia per l'esforç i el treball fet
 GNS

- Fermí Sort i David Guixé expliquen i mostren totes les activitats portades a
terme el 2015 i els projectes per al 2016 -s'adjunta en format digital- i les
col·laboracions amb altres grups o entitats tant del CEL com de la comarca.
- El GNS , com cada any, ha realitzar un mínim d' una activitat cada mes que és
gratuïta i oberta a tothom
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- A finals d'aquest any es publicarà en format digital el treball i la recerca fet
sobre les orquídies. N'han estudiat 3000 espècies.
- La setmana del MEDI AMBIENT anirà lligada al 20è aniversari del CEL
- En David Guixé presenta el projecte del servidor WEB per a donar a conèixer
el patrimoni natural, cultural i etnològic del Solsonès. Per iniciar aquest macroprojecte, lligat als 20 anys del CEL i del CTFC, es fa una donació de 3000 3500 euros. Aquesta propera setmana es presentarà al CC i s'espera la
col·laboració de les diverses administracions ja que és un projecte molt bo per a
la comarca i, en particular per al turisme.
- El CEL demanarà subvenció per a aquest projecte a l'IRMU - Institut Ramon
Muntaner- i a L'OSIC -Oficina de Suport a la iniciativa Cultural- del
Departament de Cultura de la Generalitat
- Es convoca una reunió-treball per al dia 13 de març a les 17 h, per començar a
anar "dissenyant" la part de Cultura, ja que la de Natura ja ho tenen bastant ben
encarrilat.
- Es proposa el dia 6 de maig a les 20'30 h per presentar aquest projecte a la sala
"Homilies d'Organyà" de la biblioteca

Es felicita el GNS pel gran treball portat a terme any rere any

 General

Montse Creus explica les activitats de caràcter general que s'ha fet
 ACTIVITATS
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- Presentació del dotzè número de la revista cultural del Solsonès Oppidum,
editada amb col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal
del Solsonès i l’Arxiu Comarcal del Solsonès.
- Sortida comentada al MOLÍ DE CAL GUIRRE i a la SERRADORA DE
CAL AMBRÒS i dinar de socis a Can Pujol de la Valldora
- Participació en la junta del Patronat de Turisme del Solsonès. Representant
Montse Creus
- Participació en la junta del Consell Cultural de la Fundació Francesc Ribalta.
Representant Jordi Guixé
- 20 de Juny,

VIII TROBADA DE CENTRES D'ESTUDIS DE LES

COMARQUES DE LLEIDA. La jornada s'inicià amb la presentació que va fer
la Montse Creus dels 20 anys del CEL i va continuar amb la presentació del
projecte "Compartim experiències. El paper del voluntariat" a càrrec de
David Guixé i a continuació altres ponents van presentar els seus treballs.
En acabar, Martí Abella va fer una visita guiada pel nucli antic de Solsona.
Dinar al St Roc i a la tarda, en Laro Sánchez va fer una visita guiada al
jaciment de St. Esteve d'Olius.
Els participants en aquesta trobada ho van valorar tot molt positivament.
- Signatura amb el Departament de Cultura de la Generalitat del conveni
d'adhesió com

ANTENA a

" L'OBSERVATORI DEL PATRIMONI

ETNOLÒGIC I IMMATERIAL DE CATALUNYA"
- El CEL ha cedit el treball fet per la secció d'història sobre les "FOSSES
COMUNES DE LA GUERRA CIVIL AL SOLSONÈS" a la Subdirecció
General de Memòria, Pau i Drets Humans perquè sigui inclòs en el mapa general
de Catalunya
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 PROJECTES 2016

- El mes d'octubre se celebraran les jornades d'Arqueologia de la Catalunya
Central aquí a Solsona. El CEL i el Museu en seran organitzadorscol·laboradors.
- Participarem com "ANTENA" en el blog d'etnologia. El Salvador Codina i la
Neus Mujal van anar a fer un curset a Barcelona per saber-hi entrar els temes
d'etnologia del Solsonès
- Es demanarà a la Montse Rodri si podrà penjar les fotos amb el programa
Pinterest, ja que és la que penja les notícies a la pàg. Web del CEL
- Durant l'estiu es farà una MOSTRA DE CINEMA ETNOLÒGIC.
Concretarem més en properes reunions de Junta

 PRECS I PREGUNTES
- En Marcel·lí Corominas exposa

com es desenvolupa la campanya de

mecenatge pel llibre "HOSPITAL LLOBERA..". A data d'avui compta amb
165 mecenes, de totes maneres és una campanya que continua i, així, en els
propers dies es farà una presentació a Cardona a càrrec de Jaume Barberà. Falta
per concretar com es farà la distribució comercial.
- L'Ajuntament de Solsona tan sols ha comprat 12 llibres
- S'ha d'acabar de concretar si el CC podrà fer de distribuïdor de llibres i com es
podrà vendre a les llibreries.
- S'acorda que tots els actes del CEL d'aquest any s'incloguin dins del 20è
aniversari: Setmana Medi Ambient, presentació llibre, presentació pàg. Web
de patrimoni, Jornades d'Arqueologia ....
- Es demanarà a l'Helena Rovira si pot vectoritzar el logo i posar-hi el 20
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- La Carme Guàrdia enviarà a tota la Junta els @ que tractin de subvencions. En
Jordi Tasies serà el responsable d'aquest tema.
- Es demanarà al Jordi Guixé que ens passi les actes o resum del Consell
Cultural de la Fundació Francesc Ribalta.
- S'ha constatat que

els Fotògrafs de Natura durant el darrer any no han

participat de l'activitat del CEL, s'acorda parlar amb ells
Sense cap més tema per a tractar es dona l'Assemblea per acabada a les 13 h

La Presidenta
Montserrat Creus Vantolra

La Secretària
Maria Neus Mujal Alsina
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