
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ANY 2022

CENTRE D'ESTUDIS LACETANS

Dia:   Dissabte 25 de març de 2023
Hora: 17.00 h
Lloc:  Seu social CEL. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Balanç econòmic 2022 i pressupost 2023
3. Memòria d'activitats de l'any 2022. General i seccions.
4. Projectes 2023. General i seccions
5. Precs i preguntes

A  les  17.15  h  es  dona  per  començada  l’Assemblea  que  compta  amb
l’assistència de 13 socis. Excusa l’assistència el vocal de la junta Laro Bonvehí.

1.-  Lectura i  aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea celebrada
2022.

La secretària, M. Carme Guàrdia, llegeix l'acta que s’aprova per unanimitat.
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2. -  Balanç econòmic 2022. Pressupost 2023
 
 
El tresorer, Fermí Sort, presenta el balanç de l'exercici 2022 i el pressupost pel
2023, que són aprovats, i estan a disposició dels socis per a la seva consulta.
 

3 i 4. - Memòria d'activitats dels anys 2022. General i seccions. Projectes
2023.

Totes les seccions presenten la seva Memòria d'activitats que s’adjuntarà a
l’acta amb format digital.

-  Secció d’Arqueologia

Aquesta  secció  actualment  està  treballant  amb els  projectes  del  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.
Observacions: 

Al Castellvell (Olius) de la etapa ibèrica queda poc per treballar i
en canvi hi ha  molt a fer de medieval.

En  el  marc  del  programa Ipso  Kastelos  (2022-2025)  l’estiu  de
2022 es reexcavar la Codina i el Castellvell,

A  Anseresa  (Olius)  en  un  futur  es  proposa  fer  un  camp
experimental de com els Estinclells ( Verdu)

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

-  Grup Natura Solsonès (GNS)

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 -.

S’han de posar de relleu però altres activitats:

• Projecte ZOO - Seguiment amb noves tecnologies de dos rapinyaires
nocturns amenaçats: l’òliba i  el  mussol pirinenc. Reforç poblacional al
sector més meridional de distribució del mussol pirinenc i reforç d’òlibes. 

• Contractació del servei de revegetació i acondicionament de les basses
del sistema terciari de la depuradora de Solsona.

• Es va inscriure el Grup de Natura del Solsonès al Registre d'Entitats de
Medi Ambient.

• El GNS col·labora i assessora en el camp de treball de natura que cada
any organitza la Fundació Catalana de l’Esplai a la casa de colònies de
la Rectoria de la Selva a Navès. 

• Participà  en  la  Sessió  informativa  i  participativa  del  Pla  d’Usos
Recreatius de l’Embassament de Sant Ponç.

• En David Guixé comenta que des del Consell Comarcal han sol·licitat la
previsió econòmica de les despeses dels projectes a finançar amb el
0,5% dels  Fons de Cooperació Local  (FCL)  per  la  conservació  de la
natura, i en aquest sentit proposa finançar el Projecte Caixes.
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-   Secció Història 

Albert Collell exposa les activitats de la Secció d’Història.

 Es va promoure un Concurs per  dissenyar un monument per honorar els
Deportats als Camps Nazis, al mateix temps que continuà la recerca en
aquest terreny.

 
 Col·laborà a l’igual que la resta de seccions en l’escrit del 25 Anys del

CEL per a la revista Oppidum 19.

 Col·laboració a la revista Corriol del Centre Excursionista de Catalunya
amb  un  article  de  l’Albert  Colell  sobre  la  història  de  Montraveta  i
Perecamps.

Projectes 2023

 Instal·lació  de  les  pedres  Stolpersteine  en  el  lloc  de  naixement  dels
Deportats del Solsonès als Camps Nazis.

 Participació  al  Simposi  de  Carlisme  d’Avià  amb  la  presentació  d’una
ponència de l’Albert Colell.

 Promoure una «Jornada sobre patrimonis i memòries incòmodes. Què
s'ha de fer?» 

 Organitzar una Xerrada sobre l'exili amb Gentil Puig 

 Vetllar juntament amb el Consell Comarcal per trobar ajudes pel projecte
de senyalització de la carretera de Cambrils 

 Portar a Solsona l'exposició itinerant de Josep Benet a finals del 2023 o
principis del 2024 
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 Trobar historiadors solsonins que es vulguin interessar amb el projecte
de la secció i hi vulguin col·laborar 

- Etnologia

Montse  Creus  exposa  les  activitats  realitzades  per  la  secció  d’Etnologia  -
documentats en l’annex en format digital -

• Col·laboració amb el muntatge de l’exposició d’en Màrius Codina, La Mel
i la cera, inaugurada durant la Fira de la Mel de Riner.

• A la revista Descobrir Catalunya es publicà l’article El Casament a Pagès
que comptà amb l’assessorament de la secció d’Etnologia.

• Col·laboració amb l’Exposició «Intimitats al descobert» que s’inaugurà a
l’agost a la Casa Gran del Miracle.

Projectes 2023

• Organitzar una Exposició sobre «Religiositat Popular»

- General

Montse Creus explica les activitats de caràcter general que s'ha fet :

 El  CEL  continua  participant  en  diferents  juntes  i/o  associacions  de
Solsona  i  comarca:  Patronat  de  Turisme,  Consell  Cultural  Francesc
Ribalta, Territori i Masies, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, entre altres.

 A l’abril es va presentar l’Oppidum 19 on la junta del CEL va publicar un
article sobre els 25 anys de la seva  trajectòria. Com sempre va comptar
amb gran assistència de públic.
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 L’Exposició Commemorativa del 25è Aniversari del CEL que s’inaugurà
a desembre de 2021 romangué oberta fins a febrer de 2022 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.

 Col·laboració  amb  l’Aula  d’Extensió  Universitària  amb  la  xerrada
l’Aigua=Riquesa.

 Conveni amb la Mancomunitt d’Aigües del Solsonès per sondejos a Cal
Muset i al Pont de l’Afrau.

 Presentació a l’Ajuntament de Solsona, Lladurs i el Patronat de Turisme
del Projecte Camins de l’Aigua.

5.-  Altres

 En Martí  Abella proposa que les seccions publiquin algun article a la
revista Oppidum.

 En Jaume Tarrés demana al CEL si volem organitzar la presentació de
la revista Cartòfila «Postals de Can Paliu». S’aprova la petició.

 S’ha celebrat  una reunió de treball  amb el  regidor Ramon Xandri  per
tractar  el  tema de l’allotjament  dels  arqueòlegs que participen en les
campanyes d’estiu.

 El Consell Comarcal es possible que doni 2.500€ per millorar servidor
Solsonès en un Click.
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 Es celebrà una reunió amb el Bisbe de Solsona, l’alcaldessa de Solsona,
l’alcalde d’Olius i la presidenta del CEL per tractar sobre la propietat del
Castellvell. El Bisbat va presentar dos documents, un del segle XVII i un
altre de 1968, que els assistents no van poder llegir, per refermar que la
propietat del Castellvell era seva.

 La presentació del nou número de la revista Oppidum està prevista pel
21 d’abril. Per part del CEL es considera que no és un bon dia perquè hi
ha moltes activitats programades aquesta jornada. S’intentarà canviar al
dissabte 22. 

 El CEL vol agrair a en Ton Guitart les ortopantos de les excavacions que
ens va facilitar.

 La Universitat Rovira i Virgili ens ha fet arribar un escrit per agrair haver
facilitat les pràctiques a l’Ainoa Llàcer.

Sense més precs ni preguntes a les 20.00 h. es dona per acabada l’assemblea.

La Presidenta                                                    La Secretària
Neus Mujal Alsina                                             M. Carme Guàrdia Bach
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