Acta de l’Assemblea General ordinària
de l’ACATERM
(2007)

Dia i hora:
Lloc:

24 de maig de 2007, 17 h
Aula de Graus de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, campus de la
Universitat de les Illes Balears, Palma

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Informe anual de l’any 2006
La Junta Directiva informa del nombre de socis de l’ACATERM i explica les altes i
baixes que hi ha hagut.
Activitats internes
S’ha fet una tasca de recuperació de socis que no estaven al corrent de pagament i s’ha
dut a terme una actualització de les dades personals del registre de socis.
Activitats externes
L’ACATERM va organitzar, el mes d’octubre de 2006, un seminari de formació
continuada impartit per la Teresa Cabré i la Rosa Estopà. D’altra banda, cal destacar la
V Jornada de l’ACATERM, coorganitzada amb la Universitat de les Illes Balears, i els
contactes per dur a terme una nova jornada a la primavera de 2008.
Revista Terminàlia
La Mercè Lorente explica la feina feta per la comissió de la revista i les diferents
reunions mantingudes amb diversos ens que hi podrien tenir part. La perspectiva de
l’entrada de l’Associació com a societat filial de l’IEC pot esdevenir un punt clau per a
impulsar la revista.
Societat filial
S’informa que el juliol de 2006 la Secció Filològica va votar favorablement la
incorporació de l’ACATERM com a societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i que
ara falta el vistiplau del Ple de l’IEC. Pel que sembla, la ratificació del Ple s’ha de fer al
llarg del 2007.
S’acorda que, en cas que l’IEC accepti l’ACATERM, caldrà convocar una assemblea
extraordinària perquè els socis en ratifiquin l’entrada.

3. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva
Les persones assistents aproven la gestió de la Junta.

4. Aprovació, si escau, de la liquidació de comptes de l’any 2006, i de la proposta
de quotes anuals i del pressupost per al 2007
Les persones assistents aproven la liquidació de comptes de l’any 2006 i el pressupost
per al 2007. S’acorda que les quotes anuals no s’apujaran.

5. Eleccions de la Junta
Es constitueix la mesa electoral i la presidenta presenta les candidatures. Es fa la
votació, el resultat de la qual és el següent:
Marc Barracó (ratificació en el càrrec), 42 vots
Francesc Galera (nova candidatura), 42 vots
Lourdes Pascual (nova candidatura), 42 vots
Es mantenen en el càrrec la Marta Juncadella i la Rosa Mateu.

6. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció en aquest punt, i la presidenta aixeca la sessió i dóna
l’Assemblea per acabada.

La secretària

La presidenta

Marta Estella

Pilar Sánchez-Gijón

