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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’AULES 

 
   
  

S’ha iniciat l’Acte a les 18 hores a la Sala Gran de
representa al 6,53% dels 919 matriculats
 
    1.  Benvinguda.
    2.  Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior del 2
    3.  Estat econòmi
    4.  Organigrama d’Entitats
    5.  Memòria d’activitats
    6.  Memòria d’activitats per Grups del 
    7.  Presentació nous 
    8.  Programa d’
    9.  Torn obert de paraules.
              10.  Paraules de Comiat
 

1. Pren la paraula el President de l’Associació, Francesc Gay,
seva presència, i a tots els Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual. 
Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants que anirem tractant en 
l’Ordre del Dia.  
Agraeix també la feina feta per la Junta anterior i als vocals 
S’adjunta la estadística d’assistència

 
2. Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 

del 27 de novembre del 2017 
matriculats). S’aprova sense cap esmena.
 

3. El Tresorer, Ricard Fernàndez, exposa l’Estat 
com els Pressupostos pel Curs 2018
part de alguns dels assistents
corresponents que queden aprovades
 

4. Es procedeix, per part del Vocal del Grup
d’Entitats. S’adjunta com Pwpt ANNEX 

 
5. Es procedeix, per part de la Vice

de l’Associació del Curs 2017-201
 

6. Es procedeix, també per part de la Vice
d’Activitats per Grups del Curs 2017

 
7. El President informa que, d’acord amb els Estatuts, s’ha procedi

Directiva (Vice-Presidència) i d’
següents membres: 
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a la Sala Gran de l’Orfeó Martinenco, amb l’assistència 
matriculats) i amb el següent Ordre del Dia: 

1.  Benvinguda. 
2.  Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior del 2

Estat econòmic de l'exercici i Pressupostos Curs 2018-2019.
Organigrama d’Entitats. 
Memòria d’activitats Associació del Curs 2017-2018. 
Memòria d’activitats per Grups del Curs 2017-2018. 

.  Presentació nous Vocals i ratificació nomenaments. 

.  Programa d’activitats Curs 2018-2019. 
Torn obert de paraules. 

de Comiat 

President de l’Associació, Francesc Gay, i dona les gràcies a 
seva presència, i a tots els Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual. 
Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants que anirem tractant en 

la feina feta per la Junta anterior i als vocals sortints.  
S’adjunta la estadística d’assistència en un Pdf com ANNEX 1.   

Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
 amb l’assistència de 74 alumnes (que representa al 

. S’aprova sense cap esmena. 

El Tresorer, Ricard Fernàndez, exposa l’Estat Econòmic de l’Associació per l’exercici 2017
pel Curs 2018-2019. R. Fernández ha pres nota dels diferents comentaris per 

alguns dels assistents, Lluís Soler (A) i Joaquim Riera (D). Ja ha fet les modificacions 
corresponents que queden aprovades i reflexades en el document Pwpt adjunt com 

Es procedeix, per part del Vocal del Grup-E, Jordi Serres, a la presentación de l’Organigrama 
ANNEX 2. 

Es procedeix, per part de la Vice-Presidenta, Mª Teresa Valls, a la lectura de la Memòria d’Activitats 
2018. S’adjunta com document Pdf ANNEX 3.  

per part de la Vice-Presidenta, Mª Teresa Valls, a la lectura de la Memòria 
d’Activitats per Grups del Curs 2017-2018. S’adjunta com document Pdf ANNEX 

President informa que, d’acord amb els Estatuts, s’ha procedit a la renovació d’un càrrec de la Junta 
d’alguna Vocalia. La Junta de l’Associació queda 
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l’assistència  de 60 alumnes (que 

2.  Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior del 27.11.17. 
2019. 

ràcies a tots els assistents per la 
seva presència, i a tots els Vocals per la seva participació en l’organització d’aquesta trobada anual.  
Per tancar la seva intervenció, fa un petit resum dels punts més rellevants que anirem tractant en 

Es procedeix, per part de la Secretària Margarita Budó, a la lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior 
que representa al 8,07% dels 917 

de l’Associació per l’exercici 2017-2018 aixì 
s nota dels diferents comentaris per 

a ha fet les modificacions 
adjunt com ANNEX 2.  

E, Jordi Serres, a la presentación de l’Organigrama 

residenta, Mª Teresa Valls, a la lectura de la Memòria d’Activitats 
 

Presidenta, Mª Teresa Valls, a la lectura de la Memòria 
NNEX 3. 

a la renovació d’un càrrec de la Junta 
. La Junta de l’Associació queda doncs composta pels 
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Francesc Gay (President), Jordi Serres (Vice-President), Ricard Fernández (Tresorer), Margarita Budó 
(Secretària), Conxa López i Elena Novo (Vocals Grup-A), Roser Claramunt (Vocal Grup-B), Josep 
Alegret i Llorenç Cabrol (Vocals Grup-C), Teresa García i Jesus M. Núñez (Vocals Grup-D), Josep 
Abadias (Vocal Grup-E), Maria Alàs (Vocal Grup-F), Ramón Marcet i Carmen Reimóndez (Vocals Grup-
G), Juan Sánchez (Vocal Grup-H), Mercè Valdivia (Vocal Grup-J), Josep Manera i Mercedes Pujol 
(Vocals Grup-T), Àngels Martínez i Claustre Picanyol (Vocals Grup-U).  
 
El President agraeix la col.laboració dels nous membres de la Junta i els ratifica en el càrrec. Els nous 
membres accepten el seus nomenaments.  

 
8. En el programa d’Activitats del Curs 2018-2019, Francesc Gay prioritza el temes següents: la Nadala, 

les Sortides de Grup, el Viatge de Final de Curs, la 7ª Festa de les Lletres, la Pàgina Web i la preparació 
del 25è Aniversari de l’Associació a celebrar en el Curs 2021-2022. Per aquest últim punt, s’insisteix en 
que aquest esdeveniment no és exclusiu de la Junta Directiva i els Vocals: tothom pot participar i 
donar idees. 

 
9. Torn obert de paraules: 

 
 Antònia Bonet Meya (Vocal sortint grup-A) 
 Amb motiu del recent traspàs del Professor Jaume Botey (E.P.D.), Antònia Bonet fa un  parlament 
 molt emotiu de la seva trajectòria personal i professional. L’Assemblea expressa la seva tristesa i 
 recorda el seu Professor guardant un respectuós minut de silenci.  
 
 Lluís Soler Vinyals (Alumne grup-A) 

De la mateixa manera que ho va fer l’any passat, Lluís Soler repassa els comptes i dona el seu “vist i 
plau”. Aquesta aprobació consta en Acta.  
 
Mercè Amat Ricart (Alumne grup-D) 
Mercè Amat comenta la importancia de celebrar la reunió anual de l’Assemblea a la Casa de 
Convalescència. Considera que és “casa nostra” i no podem obviar que dona un prestigi important a 
la imatge de l’Associació. 
 
S’obre un debat sobre el lloc per fer les reunions mensuals i extraordinàries de la Junta. Alguns 
alumnes Ramón Marcet-G, Antoni Guiu-E, Nuria Sellés-E, Joaquim Riera-D donen diferents opinions 
al respecte.  
 

 La Junta Directiva explica que els costos de l'Aula Magna vs. l'Orfeó són de 1.500 Euros vs. 300
 Euros. També és important i necessari mantenir un lloc permanent per totes les reunions.  
 

La Junta Directiva proposa una votació a ma alçada “que la Junta decideixi el que s’ha de fer”. La 
Junta decideix continuar amb les reunions a l’Orfeó Martinenc. Potser podríem fer una excepció 
amb la Festa de les Lletres (ho tindrem en compte pel Curs 2019-2020).  

 
 Carlos Gerona Salamero (Alumne grup-U) 

Carlos Gerona comenta que no es té una idea clara de la feina que fa l’Associació perquè 
compartim molt poc. La informació no és prou fluïda perquè arribi a tothom. 
 
El Tresorer, Ricard Fernández es pregunta ¿què podem fer per cridar l’atenció? Demana als 
assistents de comunicar a la Junta les seves propostes renovadores.   
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El President Francesc Gay recomana de nou a tots els Vocals que es llegeixin els Estatuts i el Règim 
Intern de l’Associació així com les Normes per les Vocalíes, per donar resposta a les possibles 
preguntes dels companys de classe. Aquest és un tema recurrent i hem de “posar fil a l’agulla”.  
 

 Maria Alàs Borbón (Vocal grup F i Responsable de Viatges)  
S’accepten totes les idees que es puguin aportar per millorar el desenvolupament d’aquesta Vocalia 
de Viatges. Tot està en marxa i anirà informant puntualment als Vocals de les Aules, de les seves 
gestions. Aquesta comunicació és indispensable per la implicació de les persones interessades.  
 
També s’hauria de trobar algú que filmés aquestes sortides i que fes fotografiés per penjar-les a la 
Web. Es proposa també de fer una enquesta al final de cada viatge per conèixer el grau de 
satisfacció dels participants. 
 

 Jordi Serres Castro (Vice-President) 
Jordi Serres es pregunta en veu alta ¿perquè no vé més gent a aquesta trobada que es fa un cop 
l’any?  
 
Juan Sánchez (Vocal grup-H) comenta que és difícil lluitar contra l’absentisme en aquest tipus de 
reunions. Passa a totes les Associacions.  
 
Antònia Bonet (Vocal sortint del grup-A) proposa el sorteig d’un regal per incentivar l’assistència 
dels alumnes a l’Assemblea. 
 
Francesc Gay Bochaca (President) 
Pren la paraula per fer un resum de la situació de la PÀGINA WEB de l’Associació. 
Davant les dificultats per accedir a la Web, la Junta Directiva té prevista una reunió urgent (després 
de les Festes) amb l’empresa Enracat, pel seguiment i resolució dels problemes pendents. 
 
El President confirma que per la 7ª FESTA DE LES LLETRES (Abril 2019) les responsables serán Mercè 
Pujol (Vocal grup-T) i Mercè Valdivia (Vocal grup-J). Joan-Pont Bel (grup-A), com la persona que va 
iniciar aquesta festa  i col.laborador habitual per la seva experiència en l’àmbit literari, recolzarà a 
les 2 Vocals responsables en tot allò que necessitin.  
 
Davant el comentari general sobre la necessitat de que l’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ (ICE) 
recolzi l’Associació i ens doni rellevància, El President insisteix una altre vegada que aquesta 
col.laboració existeix i que l’ICE ens aporta la contractació i avaluació dels professors, el programa 
dels cursos i un calendari de matriculació molt detallat. Sense aquest conveni Associació/ICE, les 
Aules no serien viables tenint en compte que en el curs 2018-2019, s’han matriculat 919 alumnes. 
 

 
10.  Paraules de Comiat: 
 
Francesc Gay, com a President, procedeix a tancar l’acte, agraint la presència dels alumnes assistents, tot i 
desitjant a tothom un Bon Nadal i un Feliç Any Nou. 
 
   Vist i Plau     En dono fe 
 
 
  Francesc Gay Bochaca   Margarita Budó Martínez 
   President     Secretària 


