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S’ha iniciat l’Acte a les 18 hores a la Sala Gran de
representa al 3,1% dels 884 matriculats
 
    1.  Benvinguda.
    2.  Lectura i aprovació 
    3.  Estat econòmi
     3.1.  Proposta de nova quota.
    4.  Presentació nous vocals i ratificació de nomenaments.
    5.  Torn obert de paraules.
    6.  Paraules de comiat.
  
    

1. Benvinguda del president. 
Pren la paraula el president de l’Associació, Francesc Gay,
l’Assemblea 2020, que se celebra 
estat un any impensable i espera que irrepetible pels estralls produits en la nostra salut i convivència 
aquí i arreu del Món. També té un especial record per tots aquel
en carn pròpia o en els seus familiars i amics, han patit greument les conseqüències de
de la Covid-19, que ha trasbalsat les nostres vides. 
 
El president s’adreça a tots els presents que han volgut exercir el seu dret de participar en aquest acte 
i així ho han comunicat prèviament per tal de preparar la documentació sanitària
per celebrar aquesta reunió. 
Annex 1. Relació  de socis asssiste
 
Tot seguit, el president fa un petit repàs dels Estatuts 
destaca alguns dels conceptes importants que afecten 
documents oficials estan penjats de forma permanent a la Web i accessibles per tothom. 
Annex 2. Quadre estadística assistència Ass.2020. 
 

2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’
El president dona la paraula a la s
l’Assemblea anterior del 27 de 
cap esmena, per unanimitat, i es procedeix a 
 

3. Estat econòmic de l’exercici 2019
El tresorer Ricard Fernàndez presenta i projecta en pantalla
l’exercici 2019-2020 així com el
unanimitat. 
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DEL 25 DE NOVEMBRE 2020 
 

    
   

a la Sala Gran de l’Orfeó Martinenc, amb l’assistència 
matriculats en el curs 2019-2020) i amb el següent Ordre del Dia:

1.  Benvinguda. 
provació de l’Acta de l’Assemblea anterior. 

Estat econòmic de l'exercici 2019-2020 i pressupostos 20
Proposta de nova quota. 

Presentació nous vocals i ratificació de nomenaments. 
Torn obert de paraules. 
Paraules de comiat. 

resident de l’Associació, Francesc Gay, i dóna la benvinguda als assistents a 
celebra d’acord amb els articles 10, 11 i 12 dels Estatuts

impensable i espera que irrepetible pels estralls produits en la nostra salut i convivència 
També té un especial record per tots aquells companys i companyes que, 

en carn pròpia o en els seus familiars i amics, han patit greument les conseqüències de
19, que ha trasbalsat les nostres vides.  

s’adreça a tots els presents que han volgut exercir el seu dret de participar en aquest acte 
i així ho han comunicat prèviament per tal de preparar la documentació sanitària

. Relació  de socis asssistents. 

un petit repàs dels Estatuts a consequència de la baixa assistència de socis i 
destaca alguns dels conceptes importants que afecten l’acte actual. Tanmateix recorda que tots els 

estan penjats de forma permanent a la Web i accessibles per tothom. 
Quadre estadística assistència Ass.2020.  

de l’Assemblea anterior. 
El president dona la paraula a la secretària Margarita Budó que procedeix a la 

anterior del 27 de novembre 2019 per la seva aprovació. L’Acta queda aprovada 
i es procedeix a la seva signatura per part del president i la s

exercici 2019-2020 i pressupostos 2020-2021. 
presenta i projecta en pantalla l’estat econòmic

com els pressupostos pel curs 2020-2021, els qua
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l’assistència de 27 socis (que 
amb el següent Ordre del Dia: 

2020-2021. 

a benvinguda als assistents a 
i 12 dels Estatuts de l’Associació. Ha 

impensable i espera que irrepetible pels estralls produits en la nostra salut i convivència 
ls companys i companyes que, sigui 

en carn pròpia o en els seus familiars i amics, han patit greument les conseqüències de la pandèmia 

s’adreça a tots els presents que han volgut exercir el seu dret de participar en aquest acte 
i així ho han comunicat prèviament per tal de preparar la documentació sanitària que ens exigeixen 

a consequència de la baixa assistència de socis i 
al. Tanmateix recorda que tots els 

estan penjats de forma permanent a la Web i accessibles per tothom.  

ecretària Margarita Budó que procedeix a la lectura de l’Acta de 
embre 2019 per la seva aprovació. L’Acta queda aprovada sense 

la seva signatura per part del president i la secretària. 

conòmic de l’Associació de 
s quals queden aprovats per 
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3.1. Proposta de nova quota. 
En nom de la Junta Directiva, Ricard Fernàndez argumenta els motius pels quals es preveu augmentar 
la actual quota de 8 Euros a 10 Euros: possibilitat d’una baixada important de les matriculacions, 
facilitar la recaptació, etc.). 
El tresorer pren nota i agraeix els comentaris dels socis Joan-Maria Pont Bel (grup A), Josep Abadias 
Viñals (grup E) i Juan Sánchez Segura (grup H) els quals queden resumits a continuació. 
El Sr. Pont Bel preguntava per què no s’aplica l’augment de quota únicament als possibles nous 
associats, i es deixa per més endavant l’augment als antics. El Sr. Abadias aclareix el tema donat que 
el so no és massa bo i no quedaba clara la proposta del Sr. Pont. El Sr. Segura argumenta no estar 
d’acord. El Sr. Fernández diu que no és una proposta acceptable, ja que seria un greuge comparatiu 
entre antics i nous socis. Finalment, l’Assemblea descarta a ma alçada aquesta proposta i queda 
aprobada per unanimitat la nova quota de 10 Euros que s’aplicarà a partir del curs 2021-2022- 
Annex 3. Estats econòmics.  
 

4. Presentació nous vocals i ratificació de nomenaments. 
D’acord amb l’Acta de la Junta Extraordinària Plenària del 28 d’octubre 2020, es constitueix la nova 
Junta, la qual queda aprovada per unanimitat en aquesta Assemblea. 
 
Són baixa per compliment de mandat: 
Sr. Francesc Gay com a president. 
Sr. Ricard Fernàndez com a tresorer. 
Sra. Margarita Budó com a secretària.  
 
La nova Junta Directiva queda formada per: 
presidenta:  Sra. Maria Alàs 
vicepresidenta: Sra. Enriqueta Montero 
tresorer:  Sr. Ramón Marcet 
secretària: Sra. Imma Moratalla 
 
Queden aprovats i ratificats els nous nomenaments en substitució dels càrrecs cessants. 
 
Tots els Vocals de classe es mantenen en el seu càrrec a l’espera de tornar a tenir uns cursos 
presencials normals i poder confirmar o alterar l’actual configuració.  
 
Annex 4. Presentació PowerPoint que resumeix els diferents punts tractats. 
 
Abans de pasar al “Torn obert de Paraules”, la nova presidenta, Sra. Maria Alàs pren la paraula per 
presentar el seu programa al capdevant de l’Associació i els seus propòsits pel futur. 
 

a) El curs 2020-2021 serà molt diferent de l’anterior. No hi haurà, per exemple, dinars de Nadal, ni 
sortides de grup, etc. i s’haurà de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat i complir 
totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

b) Les sessions per videoconferència no han tingut tota l’acceptació que s’esperava per part de 
l’Associació i de l’ICE, però la UAB dóna per suposat que les classes telemàtiques han vingut per 
quedar-se. No sabem si aquesta situació afectarà  les nostres Aules, però retornar a les classes de 
100 alumnes sembla francament difícil. 
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c) Nosaltres som un grup amb inquietuds de coneixement i l’assistència a classe permet la 
socialització i una obligació molt desitjables. No tenim massa accés a escollir el temari del curs que 
nosaltres acceptem mitjançant la signatura d’un conveni. Podem intentar demanar uns cursos amb 
més implicació entre l’alumnat i l’actualitat cultural. 

d) La nostra Associació va ser creada per ser l’enllaç entre l’ICE i l’alumnat i la meva proposta és 
continuar, en general, amb la dinámica que s’ha fet fins ara i que considero encertada. Però no us 
amagaré que un nou equip vol dir manifestar noves opinions i posar en pràctica noves idees.  

e) D’altra banda, quant al que s’ha fet fins ara i el que es podrá continuar fent, depèn de la 
pandèmia… 

f) Matriculacions.- Dels 884 socis sembla que están interessats a continuar uns 500. 
g) Pàgina Web.- És important que es continuÏ actualitzant i així tenim intenció de fer-ho. 
h) Butlletí mensual.- Compto amb la participació de tots vosaltres per continuar fent-lo. I seguir amb la 

Idea d’en Francesc Gay d’introduir, per exemple, informació sobre personatges rellevants, 
esdeveniments puntuals, accidents geogràfics, etc. i que puguin interessar a tots. Tenim una adreça 
e-mail on els socis poden dirigir-se per preguntar quelcom referent als estudis que estem cursant. 
Hem de continuar responent. 

i) Festa de les Lletres.- Aquest any no veig que pugui tenir massa cabuda. Aquesta és precisament una 
activitat lúdica que necessita un públic receptor i les circumstàncies actuals de pandèmia no ens ho 
permeten. No descarto pensar-hi l’any vinent. 

j) Viatge de Fi de Curs.- Ho veig molt difícil que es pugui dur a terme aquest any tenint en compte que 
no es pot viatjar en grup. 

k) Loteria de Nadal.- Podem continuar fent-la però amb una reserva menor de dècims. S’ha de veure 
com ha funcionat aquest any. 

l) Classes presencials 2021-2022.- Depenent de si es poden dur a terme o no classes presencials, 
veurem el que l’ICE necessita de nosaltres i potser haurem de fer un nou plantejament. 

 
Maria Alàs insisteix en el fet que es va presentar com a vicepresidenta perquè hi creu amb les Aules. 
S’ha matriculat per seguir les classes per videoconferència i té la intenció de continuar fent-ho. Ara es 
presenta per ocupar la Presidència i demana l’acord dels socis i la seva ajuda per fer pinya tots plegats 
i aconseguir que aquest format d’Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure pugui continuar 
vigent. És conscient que les circumstàncies ho posen difícil però podrem estar satisfets d’haver 
intentat fer una tasca important. 
Maria Alàs acaba la seva intervenció donant les gràcies a la Junta Directiva que s’acomiada avui tot i 
demanant-li el seu suport. 

 
5. Torn obert de paraules.-  

• Joan Pont Bel-(A).- Fa un comentari sobre la “Festa de les Lletres” i l’antic “Grup de Teatre”. 
Ambdòs temes queden contestats i aclarits per Francesc Gay. 

• Carme Solé-(E).- Lamenta la poca participació d'alumnes i demana més informació pel curs 21-22. 

• Antònia Bonet-(A).- Es queixa de què, en general, els socis no entren a la pàgina Web ni tenen gaire 

interès a conèixer el detall de la nostra Associació.  

• Enriqueta Montero-(vicepresidenta).- Agraeix a la Junta sortint la feina feta i es compromet a tirar 

endavant aquesta nova etapa. 

• Antònia Hernández-(D).- Com a responsable de la 8a Festa de les Lletres que no es va poder 
celebrar per culpa de la pandèmia, espera poder-ho fer en una pròxima edició.  
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6. Paraules de comiat.- 
Francesc Gay, com a president de l’ICE sortint de l’Associació dona les gràcies als socis que han format 
part de la seva Junta i dóna la benvinguda a la nova Junta i Vocalies tot agraint el seu compromís pel 
futur de les Aules.  
Per acabar, desitja salut a tots els presents, absents i les seves famílies, així com un futur 
esperançador. I a tothom, Bon Nadal i Feliç Any Nou! 

 
 
 
 
   Vist i Plau     En dono fe 
 
 
  Francesc Gay Bochaca   Margarita Budó Martínez 
   President     Secretària 


