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

SESSIÓ:

Desenvolupament de la sessió

Núm: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 11/2/2021
Hora: 17 hores
Lloc: Centre 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
ENRIQUETA SOLÉ CANES

ABSENTS
LÍDIA ORRIT BAJONA (*)
CARME SATORRES LLOSES

El president, Agustí Sangrà, comenta que, degut a la impossibilitat de realitzar
l’Assemblea General de manera presencial com a conseqüència de la pandèmia,
s’ha optat per la via telemàtica, en línia. Així doncs, un cop connectats tots els
socis i sòcies que han volgut i/o pogut participar-hi, comença la reunió.

El secretari, Miquel Gruas, procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General
que va tenir lloc el dia 5 de desembre de 2019. S’aprova per unanimitat.
2. Estat de comptes del curs 2019-2020 i pressupost per al curs 2020-2021
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.
3. Quota socis “0”
El president diu que durant el primer trimestre hi ha hagut un grau d’inactivitat
important fruit de la COVID-19, per la qual cosa moltes de les despeses previstes
no s’han produït. Aquesta situació ens ha fet plantejar la possibilitat de variar
substancialment les quotes a abonar pels socis aquest curs. Parlant-ne, han sortit
diverses alternatives: cobrar-ne la meitat, una part, un percentatge, .... Finalment
la Junta ha optat per proposar a l’Assemblea General que la quota sigui zero per
a tothom, també per als socis protectors. La proposta s’aprova per unanimitat per
a l’actual exercici 2020-2021.
4. Canvis a la Junta
El president comenta que Lídia Orrit deixa la Junta perquè ja s’ha exhaurit el
temps de dedicació a aquest òrgan previst als estatuts. Les tasques que
desenvolupava (contactes amb la Gent Gran i amb l’Ajuntament) seran
encomanades a Joan Arnau. També acabaven Enriqueta Solé i José Miguel García,
els quals, motivats per la situació excepcional per la que estem passant,
continuaran voluntàriament realitzant les seves funcions un altre curs, si així ho
creu convenient l’Assemblea. Demanada la conformitat dels socis, la continuïtat
d’Enriqueta Solé i de José Miguel García queda aprovada per unanimitat.
5. Crida als socis
El president explica una realitat ben palpable: tres membres de la Junta haurien
de plegar enguany i no disposem encara de cap soci que assumeixi les seves
funcions. Així doncs, volem aprofitar l’avinentesa per fer 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. No és una tasca que exigeixi molta dedicació, però es tracta de tot un
repte, molt enriquidor i interessant, una treball en equip al que podem aportar el
nostre bagatge d’habilitats, de coneixements i, sobretot, d’experiència.
6. Calendari de l’últim trimestre d’aquest curs
El president lamenta que el tercer trimestre és buit, no podem esmentar cap
activitat concreta a realitzar-hi. El Centre Cívic és tancat. Si hi hagués la possibilitat
de reprendre les conferències, hauríem d’improvisar sobre tota una colla
d’opcions que teníem en cartera o bé altres de noves que puguem aprofitar.
D’entrada, les dates previstes per realitzar-ne alguna són:
- 8 i 22 d’abril
- 6 i 20 de maig
- 3 i 17 de juny
Esmenta el fet que avui sis dels membres de la Junta ens trobem a la sala gran del
Centre Cívic participant en aquesta reunió en línia. No s’admeten més persones.
És impossible per tant pretendre fer-hi alguna trobada més nombrosa. Acaba
dient que tots els membres de la Junta estarem amatents a qualsevol canvi. En el
moment que s’obri el Centre Cívic i se’ns permeti tornar a l’activitat, ens posarem
en contacte amb tots els socis per les vies que tinguem més a l’abast per tal de
comunicar-vos-en els detalls.
7. Precs i preguntes
Una sòcia pregunta quan es va decidir donar 150 euros per apadrinar un tub de
l’orgue de la Catedral i si aquesta iniciativa es va comunicar als socis. El president
respon que la comissió per a la restauració de l’orgue de la Catedral de Solsona
ens va demanar que, com a entitat solsonina, participéssim en l’apadrinament
d’algun o alguns dels seus tubs. Continua dient que la Junta es va solidaritzar amb
la iniciativa i acordà d’apadrinar un tub mitjà, cosa que representà un donatiu de
150 euros (sessió de 9 de gener de 2020). Acaba comentant que aquest acord es
va traslladar als socis just abans de començar la conferència que tingué lloc el dia
23 de gener de 2020.
El president acaba agraint la presència dels socis que s’han connectat per seguir
aquesta sessió de l’Assemblea General tan atípica i desitja en nom de la Junta que
ens puguem retrobar presencialment ben aviat.
Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió a les 17:40 h.

President de l’Aula d’Extensió
Universitària de Solsona

Agustí SANGRÀ ORTÍS

Secretari

Miquel GRUAS BIEL

