ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ANY 2019
CENTRE D'ESTUDIS LACETANS

DIA: Dissabte 30 març 2019
LLOC: Seu social CEL. Museu de Solsona
HORA: 17,30 h.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea 2018.
Balanç econòmic 2018 i pressupost 2019
Memòria d’activitats de l' any 2018. General i seccions
Projectes 2019. General i seccions
Torn obert de paraula

La presidenta, Montserrat Creus, a les 17.45 h. del dia 30 de març, dóna per
començada l'Assemblea General Ordinària del CEL.

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta de l’Assemblea 2018.
La secretària, Neus Mujal, llegeix l'acta de l'Assemblea anterior (2018).
S'aprova l'acta per unanimitat dels assistents.

2. - Balanç econòmic 2018 i pressupost 2019.
El tresorer, Fermí Sort, presenta el balanç de l'exercici 2018 i el pressupost pel 2019,
que són aprovats - s'adjunten en format digital a l'acta - i estan a la disposició de tots
els socis.
La secció d'arqueologia va presentar el projecte quadriennal d'excavacions i va
demanar la subvenció, ja ha estat aprovat i rebut la part corresponent al 2018
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No es pot tancar, encara el compte al BBVA perquè encara s'han de rebre més
subvencions. Tan aviat com es pugui es treballarà nomès amb Caixa Guissona

3 i 4.- Memòria d'activitats 2018. Seccions, General i Projectes 2019.
Totes les seccions presenten la seva Memòria d'activitats, s’adjuntarà a l’acta amb
format PDF.


Grup de Natura del Solsonès GNS

Fermí Sort i David Guixé expliquen i mostren totes les activitats portades a terme el
2018 i els projectes per al 2019 - s'adjunta en format digital - i les colꞏlaboracions amb
altres grups o entitats tant del CEL com de la comarca.
Tenen 2 eixos bàsics: activitats anuals i censos BIOSOL
El GNS, com cada any, ha realitzat com a mínim una activitat cada mes gratuïta i
oberta a tothom, a destacar la seva participació en l’exposició a la Fira del Bolet i
BIOFIRA lligat a la SETMANA MEDI AMBIENT
El passat mes de gener es va presentar el SOLSONÈS EN UN CLIC, el servidor digital
patrimonisolsones que ja està a l'abast del públic. El Servidor de Patrimoni del
Solsonès és el gran projecte del CEL amb el suport d'altres entitats.
S'ha escrit un article "Els nostres rius en estat d'alerta"
Projectes i propostes pel 2019:
-

El 2019 es colꞏlaborarà en la BIOFIRA que es farà el 21 de juliol.

-

El 12 d'abril a les 19.00 h es presentarà el llibre sobre "Les orquídies del
Solsonès", se n'han editat 309 exemplars. S'enviarà un correu electrònic als
socis per oferir-los la venda anticipada

-

Es continua fent el cens d'animals i plantes periòdicament.

-

Cal tornar a donar d'alta i promocionar el tema DONANATS AMBIENTALS

- Juntament amb d'altres voluntaris es colꞏlabora en el projecte FRANCESC
ESPAÑOL
- Es proposa obrir un Instagram per divulgar activitats GN
- Continua la colꞏlaboració amb TERRITORI DE MASIES i en el projecte
BASSADORIA. es faran 7 xerrades a la comarca, visites guiades a l'ESPAI NATURA
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del Miracle i 3 o 4 rutes noves que es posaran al servidor. En Fermí Sort és el
coordinador
- Es proposa demanar més suport de l'Ajuntament i/o Consell Comarcal per
dinamitzar Servidor amb la cessió d'un Pla d'ocupació o de Garantia Juvenil.
Es felicita el GNS pel gran treball portat a terme any rere any.


Secció d’Arqueologia

En Laro Sanchez presenta la memòria 2018 i els projectes pel 2019 - s'adjunta
en format digital- El 2018 sols es va fer 2 setmanes d'excavacions aquí al Solsonès
per la manca de finançament tot i així es van fer troballes molt importants, com
l'enterrament de 5 individus a Sorba que possiblement són d'etapa Neolítica,
s'estan fent les anàlisis de Carboni14
La secció
d'Arqueologia
seguirà
treballant: CASTELLVELL, SORBA,
ANSERESA, ESTINCLELLS, PLETA I HORTA de CAL PONS.
- El projectes canvien de nom
- Al Cogulló es colꞏlabora amb l'Ajuntament de Sallent
- Durant l'any es fa jornades i conferències per explica els diferents treballs
portats a terme pel CEL, secció arqueologia.
- Aquest estiu es farà la visita guiada als socis i s'hi afegirà Anseresa. També
proposem fer una excursió i visita a Verdú
Es felicita a la secció d'arqueologia per l'esforç i el treball fet al llarg de l'any



General

Montse Creus explica les activitats de caràcter general que s'ha fet - s'adjunta en
format digital -.
- El CEL continua participant en diferents juntes i/o associacions de Solsona i
Comarca: Patronat de Turisme, Fundació Francesc Ribalta, Solsona CO, Aula
d'Extensió Universitària, etc.
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- Per S Jordi es va fer la parada de llibres, i aquest any també
- Com cada any es fa la presentació de l'Oppidum amb molt èxit de públic


Etnologia

Montse Creus exposa que la 8è Mostra de Cinema Etnològic no hi va haver gaire
públic, es replantejarà fer-lo aquest any
- Laura de Castellet està treballant en el projecte COLꞏLECCIONANT
PASSIONS, fent l'estudi i fitxes de la colꞏlecció etnogràfica d'en Marius Codina. la
Montse també hi colꞏlaborarà.
- Aquest any es farà l'exposició de COLꞏLECCIONANT PASSIONS a Torà, en
la realització hi participarà també en Xavier Novelles. S'organitzarà una visita per als
socis.
- El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el CEL, amb el treball d'hores
extraordinàries de la Montse Creus, prepara una exposició d'etnologia: TOT TORNA
- S 'ha fet una reunió amb Solsona CO per recuperar l'ofici de baster
5.- Torn obert de paraula
En Fermí Sort exposa que ja tenim el certificat digital del CEL.
Proposa i s'accepta signar un aval de 200 e, pel Territori de Masies.
En David Guixé explica la reunió de CEL i Arxiu sobre el nou conveni, entre altres
propostes s´ha recollit que som cofundadors de la revista i participarem en tots els
passos i decisions que es facin. Passarem nou conveni a la Junta perquè el revisi
Montse Creus exposa que aquest any la Delegació dels Serveis Territorials de la
Catalunya Central aportaran uns 800 euros per l'Oppidum que es restaran de la
factura a pagar i es repartiran entre CEL i Arxiu.
Es proposa buscar una distribuïdora per la venda d'Oppidum , o bé, que el CC sigui el
distribuïdor.
S'aprova fer un roll up del CENTRE D'ESTUDIS LACETANS
Sense cap més tema a tractar es dona l'Assemblea per acabada a 20.10 h del vespre.
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La Presidenta
Montserrat Creus Vantolra

La Secretària
M. Neus Mujal Alsina
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