ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 25-09-2015
Lloc: Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Felanitx.
Presideix l’Assemblea: El senyor Miquel Àngel Vicens, com a president.
A les 20:35 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 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:
La presència o les activitats que els Amics dels Closos han realitzat durant aquest curs
2014 – 2015 ha estat, diverses i, en la nostra opinió, satisfactòries. Durant aquests 12
mesos hem treballat en una sèrie de projectes, a més de la nostra tasca de difusió. Dins
del cicle sobre el Patrimoni Geoindustrial (a l’octubre) organitzarem una conferència, una
taula rodona i dues sortides, sobre la Terra de Gerrer (taula rodona, moderada per Joan
Mestre, i posterior visita al Clot de Son Cerdà i el que queda del Puig de Sant Nicolau,
acompanyats per Lluís Moragues i Guillem Mas) i les Moles i la Pedra de Foguer
(conferència i posterior visita a les moleres de Cala Pi – Llucmajor, de Xim Sánchez). A
més, hem realitzat 4 conferències: a l’abril “Meteorologia popular. Dels refranys al
Meteosat”, a càrrec de Joan Barceló; al maig “Darreres troballes en la Cova de Son
Morelló (Sencelles)”, a càrrec de Lua Valenzuela i Bea Palomar; al juny “Política, societat
i medicina en la Guerra de Successió”, a càrrec de Sebastià Manresa; i a l’agost “L’origen
i condició social dels nous pobladors cristians de Mallorca després de la conquesta de
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Jaume I”, a càrrec d’Antoni Mas. També 3 visites o sortides: al novembre, al Museu
d'Història de Manacor per veure l'exposició "Dones i Reines de Mallorca" en acompanyà
Magdalena Salas; al febrer, una torrada als Rossells; i al març, la participació en la
Jornada de Portes Obertes als Rossells.
Així mateix, també s’ha de citar la nostra col·laboració amb l’Obra Cultural Balear amb
les Tertúlies – Sopars “Els Menús de Madó Banya”, organitzades per l’Associació Cultural
Felanitx. Així com l’acte de proclamació de Guillem Sagrera com a Fill Predilecte de
Felanitx.
La tasca que ens ha suposat un major esforç ha estat la publicació en paper de les Actes
de les III Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, que finalment aparegueren a principis
d’estiu i hem férem la presentació oficial el 8 d’agost dins la nostra festa – sopar de cada
estiu, enguany fou la setena edició centrada sobre la Conquesta Catalana i el Regne de
Mallorques. A més hem col·laborat amb el Tercer Festival de Prehistòria i Arqueologia.
L’any passat no vàrem ser presents a la Fira del Pebre Bord, però sí que hi serem
enguany. 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), ambdós
francesos, per donar a conèixer el Jaciment dels Closos. La guia responsable d’aquestes
visites ha estat en Llorenç Oliver, codirector de l’excavació.
Enguany la Beca “Amics dels Closos”, s’ha donat a un historiador, acabat de graduar,
Javier Rivas que s’ha ocupat la preparació i desenvolupament de la Campanya 2015. La
represa de les quals ens congratula de manera molt especial. Ara mirarem d’ajudar al
màxim per aconseguir posar en marxa de manera definitiva la redacció i publicació de la
Monografia de la Naveta 1.
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. Durant l’any 2013, hi ha hagut un total de 4.618€ en el concepte
d’entada i en el de sortides, 3.556,05€, el que dóna un balanç positiu de 1.061,95€. En
total, a data de 31/12/2014, hi ha en caixa 7.431,3€.
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.
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S’aprova l’informe per unanimitat.
4. Elecció d’una nova Junta Directiva
La Junta actual, amb diverses baixes, manifesta la voluntat de continuar. Vist que en
l’Assemblea no hi ha una Junta alternativa, el senyor Tomeu Salvà pren la paraula per
explicar les tasques de la Junta i demana si entre els assistents hi ha persones
interessades en sumar-s’hi. S’aprova la continuïtat dels membres que així ho han
expressat, així com l’entrada de Margalida Prohens Bauçà. Així la nova Junta es troba
conformada per:
•

Miquel Àngel Vicens i Siquier (President)

•

Pere Bennàssar i Bennàssar (Sotspresident)

•

Bartomeu Pou i Jaume (Secretari)

•

Pere Massutí i Nicolau (Tresorer)

•

Bartomeu Salvà i Simonet (Vocal)

•

Alejandro Gonzalez i Sastre (Vocal)

•

Xisca Veny i Monserrat (Vocal)

•

Amàlia Salas i López-Cepero (Vocal)

•

Margalida Prohens i Bauçà (Vocal)

5. Beca de Treball “Amics dels Closos – 2015”
Tal com ja s’havia anunciat, la Beca de treball “Amics dels Closos – 2015” va ser
guanyada per Xavier Rivas, el qual agrair la seva concessió, explicà breument la seva
tasca i feu l’entrega de la memòria de la Beca.
6. 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
7. Precs i preguntes
El senyor Pere Bennassar exposa la possibilitat de canviar d’entitat bancària, ja que troba
que les comissions pagades són molt elevades. La Junta entrant estudiarà la proposta.
Assemblea General Ordinària. 25/09/2015
Pàgina 3 de 4

El senyor Tomeu Salvà exposa davant l’assemblea que uns propietaris d’un solar del
Jaciment han fet unes tasques de neteja i desbrossament de la vegetació, així com un
tancament de la seva parcel·la. Informa que el Servei de Patrimoni està assabentat però
que l’actuació de l’inspector no la considera adient. També informa que l’Ajuntament està
assabentat i preocupat per aquests fets i que el Batlle li ha assegurat que pressionarà al
Consell per resoldre de manera satisfactòria aquest incident.
El senyor Tomeu Salvà informa que l’Equip Closos, si no s’obté una resposta adequada de
les institucions, realitzarà una denuncia davant la premsa per reclamar una actuació
decidida. Així mateix demana a l’assemblea el seu suport en aquesta futura denúncia,
l’assemblea li dóna.
El senyor Pere Bennàssar demana que s’estudiï la possibilitat de crear la figura “d’Amic
Col·laborador” per a tota aquella gent que es vol implicar més amb determinades
actuacions o activitats de l’Associació, però no fins al punt de fer-se membre de la Junta.
La Junta entrant estudiarà la proposta.
Sense cap altre intervenció, a les 21:15 es dóna per acabada l’Assemblea General.
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