ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 11-11-2016
Lloc: Saló d’Actes de la Casa de Cultura de Felanitx.
Presideix l’Assemblea: El senyor Miquel Àngel Vicens, com a president.
A les 19:30 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. Proposta de nova modalitat de quota
El senyor Miquel Àngel Vicens realitza un resum de les activitats realitzades aquests 12
mesos passats per l’Associació, malgrat reconèixer que el número d’activitats no ha estat
l’habitual es mostra esperançat que el proper any es torni a gaudir d’una organització
més activa. De tota manera les activitats han estat diverses i satisfactòries.
•

Sortides: S’Hospitalet vell (gener), Jornada de portes obertes als Rossells (abril).

•

Durant el mesos de febrer, març i abril hi hagué l’exposició “Pedres i Ossos de
l'Antiguitat. La Necròpoli Romana de Felanitx”, que gaudí d’una sèrie de visites
guiades, tant al públic en general com a escolars. A més s’organitzaren dues
taules rodones: “Les problemàtiques en la conservació del Patrimoni Cultural” i
“Els jaciments arqueològics dels Rossells i els Closos de Can Gaià”.

•

A l’estiu organitzarem el nostre tradicional sopar de recreació històrica, aquest
com centrat en la Mallorca dins la Corona Catalana, i poguérem gaudir de la
conferència titulada “Viure a Mallorca durant l’Edat Mitjana” i de la presentació del
llibre sobre els Rellotges de Sol de Felanitx de Sebastià Roig.
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•

També participarem en l’organització, de la quarta edició de la diada “Viu la
Prehistòria”.

•

Som organitzadors, junt amb altres entitats de Felanitx, del Congrés Cívic
“Felanitx, com ho veus?, celebrat el 30/10 i 01/11 passat, a més d’organitzar,
amb l’Ajuntament de Felanitx, de les IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx.

A més, al gener sortí publicat un article presentat a VI Jornades d'Arqueologia de les Illes
Balears, realitzades a Formentera, sobre els orígens i la tasca dels Amics dels Closos,
donàrem suport a la iniciativa de concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de Felanitx a
Andreu Adrover i Tirado i tornarem a gaudir de la col·laboració entre Hotel Cala Murada i
el grup TURISTRA en les visites organitzades al jaciment dels Closos.
Enguany la Beca “Amics dels Closos, 2016”, s’ha tornat a concedir a l’historiador, Javier
Rivas Ortiz amb el projecte treball "Aproximació a la morfologia de la ceràmica de la
Naveta I”. Per motius personal no ha pogut assistir a aquesta Assemblea General.
El senyor presenta la proposta de la Junta per crear una nova modalitat de quota de soci.
Aquesta serà “Familiar” amb un pagament de 40€ anuals (l’equivalent de dues quotes
individuals) en la qual podran gaudir de la condició de socis, un màxim de dos adults i els
seus fills menors de 18 anys. Aquesta modalitat serà efectiva per l’exercici del 2016 i s’hi
podran adherir les persones que vulguin, sempre i quan ho comuniquin amb antelació al
cobrament de la quota anual i complimentin adequadament les dades de tots els
membres dita unitat familiar.
S’aprova l’informe i la proposta de la nova modalitat de quota per unanimitat.
3. Estat de comptes - Aprovació del pressupost
El senyor Pere Massutí exposa l’estat de l’estat de comptes. Durant l’any 2015, 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 31/12/2015, 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.
4. Elecció d’una nova Junta Directiva
Es presenta a l’Assemblea les baixes i noves incorporacions, com què no hi ha una Junta
alternativa, rep el seu suport unànime. Així la nova Junta es troba conformada per:
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•

Miquel Àngel Vicens i Siquier (President)

•

Pere Bennàssar i Bennàssar (Sotspresident)

•

Amàlia Salas i López-Cepero (Secretaria)

•

Pere Massutí i Nicolau (Tresorer)

•

Bartomeu Salvà i Simonet (Vocal)

•

Xisca Veny i Monserrat (Vocal)

•

Margalida Prohens i Bauçà (Vocal)

•

Maria Mesquida i Artigues (Vocal)

•

Victòria Binimelis i Vadell (Vocal)

5. Entrega de la Beca “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 l’any que ve.
7. Precs i preguntes
No es presenta cap prec i pregunta, i sense cap altre intervenció, a les 20:15 es dóna per
acabada l’Assemblea General.
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