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

DIA: Dissabte 28 novembre 2020
LLOC: Seu social CEL. Museu de Solsona
HORA: 18,30 h.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea 2019.
Balanç econòmic 2019 i pressupost 2020
Memòria d’activitats de l' any 2019. General i seccions
Projectes 2020. General i seccions
Renovació Junta
Proposta celebració 25è aniversari CEL
Torn obert de paraula

La presidenta, Montserrat Creus, a les 18.30 h. del dia 28 de novembre 2020, dóna
per començada l'Assemblea General Ordinària del CEL, recordant que ja estava
convocada pel 15 de març i es va ajornar degut a la Pandèmia de la Covid-19.
Aquesta Assemblea es fa presencialment guardant totes les mesures de seguretat i
també telemàticament.
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea 2019.
La secretària, Neus Mujal, llegeix l'acta de l'Assemblea anterior (2019).
S'aprova l'acta per unanimitat dels assistents.
2. - Balanç econòmic 2019 i pressupost 2020.
El tresorer, Fermí Sort, presenta el balanç de l'exercici 2019 i el pressupost pel 2020,
que són aprovats - s'adjunten en format digital a l'acta - i estan a la disposició de
tots els socis.
El compte general del BBVA s'ha tancat i ara treballarem amb Caixa Guissona que ens
ofereix molt bones condicions per ser una entitat sense ànim de lucre
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3 i 4.- Memòria d'activitats 2019. Seccions, General i Projectes 2020.
Totes les seccions presenten la seva Memòria d'activitats, s’adjuntarà a l’acta amb
format PDF.
Degut a la pandèmia la majoria d'activitats que s'havien programat pel 2020 no s'han
pogut executar i s’ajornaran per al 2021.
- Secció Història
Jordi Guixé dona la benvinguda i mostra el seu agraïment a tres joves llicenciats en
Història i que volen col·laborar en aquesta secció: Adrià Rodríguez, Pol Solé i Albert
Colell. Han d'acabar d'acordar qui serà el nou vocal de la Junta.
La SECCIÓ D'HISTÒRIA va organitzar:
- El cafè-teatre "La idea d'Europa" de George Steiner
- Col·labora en diversos projectes com POCTEFA, "PIRINEUS TERRITORI DE
MEMÒRIES" i en l'exposició EL CONTENIDOR "DECONSTRUIR EL FRANQUISME"
que ja s'ha exposat a Pamplona, Santiago , Barcelona i properament s'exposarà aquí a
Solsona.
- Projectes en preparació:
- PRESONERS DEL FRANQUISME I LA CARRETERA DE S. LLORENÇ-COLL
NARGÓ-TÚNEL VIELLA. Organitzar una jornada sobre "Els deportats solsonins als
camps nazis", col·locar l' STOLPERSTEINE en el seu record.
- Actualitzar i fusionar la pàgina web història
- Treballar en la base de dades de cultura "El Solsonès en un clic"
- Fer una obra de teatre "sobre la tirania" de Timothy Snyder
- Jordi Guixé, director EUROM, realitza moltes xerrades i activitats amb l'anagrama del
CEL
Felicitem en Jordi Guixé pel seu treball a l'EUROM

- Grup Natura Solsonès (GNS)
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Fermí Sort i David Guixé expliquen i mostren totes les activitats portades a terme el
2019 i els projectes per al 2020 - s'adjunta en format digital - i les col·laboracions
amb altres grups o entitats tant de Solsona 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.
- S'està treballant en el projecte BIOBLITZ
- S'ha creat un Instagram per divulgar activitats GNS
- Continua la col·laboració amb TERRITORI DE MASIES i en el projecte
BASSADORIA.
- El llibre d'Orquídies s'ha esgotat
- Es proposa demanar més suport de l'Ajuntament i/o Consell Comarcal per dinamitzar
el servidor "el Solsonès en un clic" amb la cessió d'un Pla d'ocupació o de Garantia
Juvenil. que aquest any ha estat denegat.
- Es fa constar que l'ACA ha deixat el bosc de ribera pelat i ha fet una mala actuació
Projectes i propostes pel 2020-21
- S'han ajornat la majoria de projectes i la programació està penjada a la web GNS.que
ha estat actualitzada per la Montse Rodríguez.
- Es programarà una jornada de voluntariat en un espai natural, en Jordi Vilar serà el
patrocinador
Es felicita el GNS pel gran treball portat a terme any rere any i un agraïment especial
per la col·laboració de la Montse Rodríguez
- Secció d’Arqueologia
En Laro Bonvehí, mitjançant connexió telemàtica, presenta la memòria 2019 i els
projectes pel 2020 - s'adjunta en format digital- El 2019 sols es van fer 2 setmanes
d'excavacions aquí al Solsonès
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- La secció d'Arqueologia seguirà treballant: CASTELLVELL, SORBA, ANSERESA,
ESTINCLELLS, PLETA I HORTA de CAL PONS
- S'han consolidat estructures Castellvell, però no s'ha museïtzat com s'havia acordat
amb l'Ajuntament d'Olius
- Al Cogulló es col·labora amb l'Ajuntament de Sallent
- L'equip de medieval ha començat a reexcavar la Codina i també farà actuacions al
Castellvell
- Durant l'any es fa jornades i conferències per explica els diferents treballs
portats a terme pel CEL, secció arqueologia.
- Continua el camp d'experimentació a Verdú i l'estudi de la ceràmica ibèrica
- S'està preparant un projecte audiovisual amb Arnau Abella (OMEN) sobre el procés
de cuites de ceràmica
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, Consell Cultural Francesc Ribalta, Solsona CO,
Museu de Solsona, etc.
- Per Sant Jordi es va fer la parada de llibres que va tenir amb bona acollida
- Com cada any es va fer la presentació de l'Oppidum 16 amb molt èxit de públic
- En Jordi Tasies amb col·laboració de Montse Creus va escriure l'article " SOLSONA
425 ANYS DE CIUTAT" pel programa de Festa Major
- Etnologia
Montse Creus exposa les activitats realitzades -s'adjunta en format digital - Laura de Castellet encara no ha entregat el projecte COL·LECCIONANT PASSIONS,
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- El mes de novembre 2019 es va inaugurar a la sala Gran del Miracle l'exposició A
BODES EM CONVIDES "Un casament barroc a pagès" amb la presència del
President de la Generalitat Quim Torra, englobat en el projecte COL·LECCIONANT
PASSIONS de Màrius Codina; en la realització hi va participar en Xavier Novelles i
com ajudants Montse Creus , Neus Mujal, Marcel·lí Corominas i Jaume Bernades. Cal
agrair l'ajut i facilitats de l'Ajuntament de Riner. L'exposició ha tingut molt èxit de crítica
i ha agradat molt a tots els visitants, però la pandèmia ha impedit que molta gent més
la pogués visitar. En Xavier Solà ha fet de guia en moltes ocasions.
- El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i el CEL, amb el treball d'hores
extraordinàries de la Montse Creus, va presentar l'exposició d'etnologia: ARTesania
tot torna "OFICIS D'AHIR I D'AVUI".
Es felicita Montse Creus per la seva empenta i esforç per crear la secció d'Etnologia i
pel treball portat a terme durant aquest any.
5.- Renovació Junta
Montse Creus, presidenta del CEL des de l'any 2008 presenta la seva dimissió,
després de gaire bé 13 anys al capdavant de l'entitat.
La Junta vol que consti en acta l'agraïment més sincer per tants anys de treball i
dedicació al capdavant del CEL. Gràcies Montse.
Deixen la Junta en Salvador Codina i Joan Nadal, als quals també volem mostrar el
nostre agraïment per la feina feta i Marta Andreu.
Renovació Junta:
Presidenta: Neus Mujal
Vicepresident: David Guixé (GNS)
Secretària: M Carme Guardia
Tresorer: Fermí Sort (GNS)
Vocals: Montse Creus ( Etnografia), Laro Bonvehí (Arqueologia) Jordí Guixé (Història),
Josefina Caball, Jordi Tasies.
Nous vocals: Marcel·lí Corominas i Martí Abella, pendent de confirmar el nou
representant d'història.
6.- Proposta celebració 25è aniversari CEL
En David Guixé i Marcel·lí Corominas van fer unes propostes per WhatsApp. S'acorda
fer una reunió específica per aquest tema i crear una comissió si és que hi ha
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possibilitat de programar quelcom degut la pandèmia. Si no ho podem fer el proper
any, ho farem quan puguem.
L'acta fundacional es va fer el 30 setembre 1995 tot i que registrada va ser el 1996.
5.- Torn obert de paraula
- Marcel·lí
seccions

Corominas proposa que la presidència sigui rotativa de les diferents

- S'acorda que el proper Oppidum 18 es cobrarà a 13 euros els socis, i a 14 a les
llibreries, ja que ha augmentat el seu cost.
- Abans del 31 de desembre el CEL ha de signar el nou conveni amb l'OPEI
(Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial) com a ANTENA

- Els 25 anys han de ser l'oportunitat per a donar-nos a conèixer més i ampliar la base
de socis i poder renovar i rejovenir la Junta ja que la majoria hi som des de fa molts
anys
Sense cap més tema a tractar es dona l'Assemblea per acabada a les 9 h del vespre.

La Presidenta
Montserrat Creus Vantolra

La Secretària
M. Neus Mujal Alsina
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