ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 12-09-2014
Lloc: Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Felanitx.
Presideix l’assemblea: El senyor Miquel Àngel Vicens, com a president.
A les 20:15 s’inicia l’assemblea en segona convocatòria i n’agafa l’acta el senyor Miquel
Àngel Vicens.
1. Aprovació de l’acta anterior
El senyor Miquel Àngel Vicens llegeix l’acta anterior i es demana la seva aprovació, que
obté el vot favorable de forma unànime.
2. Informe de la Junta directiva.
El senyor Miquel Àngel Vicens realitza un resum de les activitats realitzades aquests 12
mesos passats per l’Associació:
Durant aquests 12 mesos, hem organitzat
La presència o les activitats que els Amics dels Closos han realitzat durant aquest curs
2013 – 2014 ha estat, diverses i, en la nostra opinió, satisfactòries. Durant aquests 12
mesos, hem organitzat 3 conferències : al febrer, "El Far de Portocolom", a càrrec de
Francisco Javier Pérez; al juny dins del Cicle Patrimoni GeoIndustrial, el “Patrimoni
GeoIndustrial de Felanitx: Les Mines de carbó de Firella”, a càrrec de Guillem Mas, Lluís
Moragues i Joan Mestre i al juliol, " Desastres de la guerra: fugitius andalusins durant la
conquesta de Mallorca de Jaume I”, a càrrec d’Helena Kirschner. També 4 sortides o
visites: a l'octubre, al jaciment d’Almallutx (Escorca), ens hi acompanyà Jaume Deià; a
l’abril, a l’antiga presó de Felanitx, també ens hi acompanyà Jaume Deià; al maig, al
voltant del Castell de Santueri, ens hi acompanyaren Pere Vicens i Guillem Mas i al juny,
a les mines de carbó de Firella, ens hi acompanyaren Guillem Mas i Joan Mestre.
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Cal destacar que al desembre hi va haver la celebració de les III Jornades d’Estudis
Locals, amb una magnífica lliçó inaugural a càrrec de Pere Estelrich i la participació de 28
ponents per donar a conèixer 20 treballs. A causa de problemes pressupostaris de
l’Ajuntament no s’han pogut editar, esperam que pel primer trimestre de l’any que ve
pugui veure la llum la seva publicació. Una altra fita important, va ser l’entrega al
desembre, de la petició formal i el recull de signatures i mostres d’adhesió a la nostra
proposta de fer a Guillem Sagrera Fill Predilecte de Felanitx, la qual cosa es va produir
aquest mateix estiu, en la plenària del mes d’agost. Hem iniciat un nou cicle de
conferències i visites, sobre el Patrimoni Geològic i Industrial, que properament hi haurà
la segona activitat. A més realitzarem un Taller de Licors Tradicionals (en aquest cas
d’Herbes) amb la participació i recepta de Maria Rosa Cons. Vàrem ser presents a la Fira
del Pebre Bord, amb un estant, hem organitzat la quarta edició del sopar dels Amics dels
Closos, aquest sobre les Balears musulmanes i hem col·laborat amb el Segon Festival de
Prehistòria i Arqueologia. Per altra banda, hem repetit l’experiència de col·laborar amb
l'Hotel de Cala Murada i el grup de vacances (Club 3000) i una mutualitat de treballadors
(BTP) per donar a conèixer el Jaciment dels Closos. La guia responsable d’aquestes
visites ha estat l’Almudena Briones (historiadora).
Enguany la Beca “Amics dels Closos”, s’ha hagut d’endarrerir. El motiu d’aquest
endarreriment és la petició per part del propi Equip Closos, s’han donat compte que els
mancava una sèrie de treballs previs per poder envestir a la redacció de la Monografia de
la Naveta I. Així doncs, hi haurà una edició especial d’aquesta Beca per poder afrontarlos. La convocatòria està prevista per aquest darrer trimestre.
S’aprova l’informe per unanimitat.
3. Estat de comptes - Aprovació del pressupost
A causa de l’absència, disculpada, del tresorer (el senyor Pere Massutí) el president dóna
l’estat de comptes. S’ha de tenir en compte, pel que fa a la qüestió del cobrament de les
quotes dels socis, hi ha un decalatge important. És a dir les quotes cobrades l’any 2013
són en realitat les del 2012. Les del 2013 s’han cobrat a l’agost d’aquest 2014.
S’intentarà anar ajustant el cobrament amb la intenció de tenir-lo a l’any corrent. Durant
l’any 2013, hi ha hagut un total de 3.919€ en el concepte d’entada i en el de sortides,
3.428,20€. Una vegada realitzat el balanç, a data de 31/12/2010, hi ha en caixa
6,429,35€.
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Es realitza una previsió del pressupost per a les activitats que es realitzaran fins a final
d’any i per l’any que ve.
S’aprova l’estat de comptes i el pressupost per unanimitat.
4. Programació d’activitats
El senyor Miquel Àngel Vicens dóna compte de les activitats proposades per la Junta
Directiva per a la resta d’any i l’any que ve. D’una manera semblant a l’any passat, el
calendari d’aquestes es vol tenir llest per a la seva presentació en la Fira del Pebre Bord.
A més també recorda la col·laboració amb de la Societat Geocientífica de les Illes Balears
(GEOilles), en la consecució del Cicle Patrimoni GeoIndustrial
Sense que es produeixi cap Prec o Pregunta, a les 20:45 es dóna per finalitzada
l’assemblea.
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