ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ANY 2020 - 2021
CENTRE D'ESTUDIS LACETANS

Dia: Diumenge 3 d’abril de 2022
Hora: 9.30 h.
Lloc: Seu social CEL. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

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

Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
Balanç econòmic 2020 - 2021 i pressupost 2022.
Memòria d'activitats de l'any 2020-2021. General i seccions.
Projectes 2022. General i seccions
Precs i preguntes

A les 9.30 h es dona per començada l’Assemblea que compta amb l’assistència
de 13 socis.
Degut a la pandèmia COVID-19 no es va poder fer l'assemblea de l'any 2020 ja
que moltes de les activitats es van haver d'anul·lar. Aquesta acta recull les
activitats i actuacions dels anys 2020-2021

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea celebrada
2020.
La secretària, M. Carme Guàrdia, llegeix l'acta que s’aprova per unanimitat.
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2. - Balanç econòmic 2020-2021. Pressupost 2022
El tresorer, Fermí Sort, presenta el balanç de l'exercici 2020-2021 i el
pressupost pel 2022, que són aprovats - s'adjunta un annex en format digital a
l'acta - i estan a la disposició de tots els socis.
A destacar que s’ha pagat ja el treball que Sàmara i Omen van fer per
l’Exposició commemorativa del 25è aniversari que se s’inaugurà el mes de
desembre de 2021 i s’ha clausurat al febrer d’enguany.
3 i 4. - Memòria d'activitats dels anys 2020-2021. General i seccions.
Projectes 2022.
Totes les seccions presenten la seva Memòria d'activitats que s’adjuntarà a
l’acta amb format digital.
- Secció d’Arqueologia
En Laro Bonvehí ens presenta les activitats i projectes dels anys 2020-2021, i
pel proper quadrienni 2022-2025, que són els següents i estan àmpliament
documentats en l’annex en format digital.


Estratègies d’ocupació del territori al Solsonès i Bages (Lacetània)
durant la protohistòria i l’antiguitat.



Característiques i evolució del poblament d’època ibèrica (Llergècia
oriental) i època romana a l’Urgell.



CEP. Camp experimental de la protohistòria. Verdú. Projectes



El canvi sociocultural a la Cessetània oriental durant la Protohistòria i
l’època romano-republicana: Font dels Igols
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A part de de les activitats desenvolupades en el marc d’aquests projectes s’ha
d’esmentar que:
 S’ha signat un conveni amb la UB per excavar al Jaciment de la Codina
dins del marc del programa Ipso Kastelos (2022-2025), dirigit per la Dra.
Marta Sancho pel qual ens comprometem a facilitar l’allotjament als
arqueòlegs i alumnes que acudeixin a treballar a les excavacions,
també excavaran el Castellvell.
 S’ha preparat un article sobre el Jaciment de Sorba per la revista Erol
per atendre la petició d’en Carles Freixes.
- Grup Natura Solsonès (GNS)

En David Guixé, i Fermí Sort expliquen totes les activitats portades a terme el
2020 i 2021, i els projectes per al 2022. S’ha de posar de relleu que durant el
2020 amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 es va haver de suspendre
diverses activitats, i alguna es va fer per zoom.
Tenen 2 eixos bàsics de treball: Censos BIOSOL i activitats pròpies i en
col·laboració amb altres grups o entitats tant de Solsona com de la comarca –
vegeu annex en format digital -.
A part del resum d’activitats s’ha de d’assenyalar que:


S’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal perquè cada any donin
un 0,5% íntegre dels Fons de Cooperació Local (FCLC) per la
conservació de la natura. El projecte que el GNS va presentar per a
2021 fou subvencionat en 4361,70€.
.
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El Zoo de Barcelona els ha concedit una beca per un import de 7.000€
per incorporar emissors en el seguiments d’espècies. El treball de camp
corre a càrrec de voluntaris

- Secció Història
Albert Collell exposa les activitats de la Secció d’Història.
 S’ha actualitzat informació del Solsonès en un Click mitjançant una
subvenció del Consell Comarcal que ha permès contractar dos joves
historiadors per dedicar-hi unes hores.
 S’ha unificat diferents recursos dispersos en la web Solsonès Memòria
 Al desembre 2021 es celebrà una conferència sobre els Deportats del
Solsonès als camps nazis, i una obra de teatre. S’inaugurà també una
exposició promoguda pel Memorial Mauthausen que es pogué visitar fins
el mes de gener de 2022.
Projectes:
 Per la Festa Major ’22 està previst l’exposició del contenidor “Deconstruir
el Franquisme”.
 Al llarg de 2022 està previst col·locar algunes Stolpersteine en diferents
indrets de Solsona.
 Impulsar la senyalització de la carretera de St. Llorenç – Coll de Nargó
– Túnel de Viella en record a les persones represaliades pel
franquisme.
 A l’estiu ’22 proposen promoure alguna col·laboració amb el Casal La
Fura ( conferències, etc.)
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- Etnologia
Montse Creus exposa les activitats realitzades per la secció d’Etnologia s'adjunta annex en format digital El 2020 en acabar el període de tancament per la pandèmia, es va tornar a
obrir l'exposició "A bodes em convides, un casament barroc a pagès". Restà
oberta fins a l'inici de les obres de la sala del Miracle.
El 2021 s’organitzà al Miracle l’Exposició “Jocs i joguines a l’antiguitat... del
nostre record” amb col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Badalona, de
particulars que cediren objectes i de l’Ajuntament de Riner que facilitaren
l’espai i la logística. Oberta al públic general i també a totes les entitats i
escoles que la poden visitar amb l'acompanyament d'un membre de la Junta
fins que es tanqui. Ha comptat amb gran èxit de públic.
Per a 2022 està previst col·laborar en una exposició sobre la Mel que se
celebrà coincidint amb a Fira al mes d’abril.
A la revista Descobrir Catalunya al llarg de 2022 es publicarà un article sobre
El Casament a Pagès.
- General
Montse Creus explica les activitats de caràcter general que s'ha fet - s'adjunta
annex en format digital –
 Al setembre de 2021 es signà un conveni amb la Universitat Rovira i
Virgili perquè una alumna, Ainoa Llàcer fes 150 hores de pràctiques pel
CEL que ha dedicat al Servidor del Patrimoni Cultural.
 El passat mes de novembre en Marcel·lí Corominas va assistir a unes
Jornades sobre Turisme que s’organitzaren al Miracle.
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 El CEL continua participant en diferents juntes i/o associacions de
Solsona i comarca: Patronat de Turisme, Consell Cultural Francesc
Ribalta, Solsona CO, Museu, etc.
 S’han presentat els números de l’Oppidum 17 i 18, que com sempre han
comptat amb molt èxit de públic.
 La guanyadora del Premi de Carnaval de 2021 va donar 500€ a la nostra
entitat.
 Al llarg de 2021 s’ha preparat l’Exposició Commemorativa del 25è
Aniversari del CEL que romangué oberta entre desembre’21 i febrer’22 i
comptà amb gran èxit de públic, 450 persones aproximadament. Hi han
passat la majoria d’entitats i associacions de Solsona, i grups escolars
de tots els centres educatius de Solsona, a excepció de l’Institut
Francesc Ribalta. L’Assemblea manifesta el seu agraïment a la Neus
Mujal i en Marcel·lí Corominas per la seva bona predisposició a fer les
visites guiades als diferents grups.
 Per poder dur a terme aquesta exposició s’han demanat ajudes i
subvencions públiques a la Caixa i l’IEI. A dia d’avui encara està pendent
la seva resolució.
 Per altra part es signà un conveni amb el Consell Comarcal per fiançar
part del vídeo d’aquesta exposició, i l’Ajuntament de Solsona també ha
fet la seva contribució econòmica.
 Tots els mitjans de comunicació locals s’han fet ressò del 25è Aniversari
del CEL amb la publicació de diferents articles de premsa. A més a més
la Neus Mujal i en Marcel·lí Corominas han participat en un programa de
Radio Solsona FM on els feren una entrevista molt àmplia i completa.
 Amb motiu de la celebració del 25è Aniversari del CEL s’ha publicat un
article al número 19 de l’Oppidum que es presentarà aquest mes d’abril.
 Per altra part el CEL ha estrenat Instagram.
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Altres
 En Marcel·lí Corominas ens fa una breu exposició del projecte Aiguafina:
Els camins de l’aigua que pretén recuperar la infraestructura que portava
l’aigua a Solsona en el passat. És un projecte que tot just comença i de
llarg recorregut que ja ha començat ha donar els primers passos:
o Properament es signarà un conveni amb la Mancomunitat d’Aigües
del Solsonès per fer prospeccions arqueològiques en una part de la
canonada, en principi l'aportació de la Mancomunitat és de 6000 €.
o Es demanarà a l'Ajuntament de Lladurs que activi els procediments
necessaris per declarar BCIL el recorregut de la canonada i Pont de
la Frau.
 En David Guixé proposa que el CEL manifesti quina és la seva posició
respecte el monument de la Plaça del Camp de Solsona, ara que
l’Ajuntament en preveu una reforma.
 En Marcel·lí Corominas comenta que davant del recent canvi de Bisbe
s’hauria de demanar que el Bisbat de Solsona restituís la propietat del
Castellvell als ajuntaments de Solsona i d’Olius, dels quals reclama la
seva col·laboració en aquest assumpte.
 La Neus Mujal comenta que el servidor Solsonès en un Click, s’hauria de
revisar per fer més àgil la seva consulta. Té un gran potencial però
tecnològicament s’hauria d’actualitzar. En David Guixé diu que s’ha
demanat al CTFC si pot col·laborar. De moment sense resposta.
 Participem en les jornades 2022 del Recercat que se celebraran a la
ciutat d’Igualada el proper mes de maig.
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 L’Albert Colell substituirà a la Junta l’Adrià Rodríguez.
Sense més precs ni preguntes a les 11.30 h. es dona per acabada l’assemblea.

La Presidenta
Neus Mujal Alsina

La Secretària
M. Carme Guàrdia Bach
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