ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓ CATALANA DE LA SEEC
29 de març de 2019
Amb l’assistència dels membres de la Junta i de la Dra. Jufresa, comença l’Assemblea
general a les 17:30 h a la Sala Bejarano de la Facultat de Filologia de la UB.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del Sr. President.
-

Es notifiquen dels canvis en la directiva de la secció, a partir de la dimissió ja
prevista de la Dra. Borrell: el president actual de la junta és el Dr. Velaza i la
vicepresidenta és la Dra. Gómez. Entra a formar-ne part el Sr. Víctor Sabaté.

-

Activitats del curs passat:
• XVIII Simposi d’Estudis Clàssics (18, 19 i 20 d’octubre de 2018)
Es valora positivament l’assistència i el format del Simposi. Ens encoratgem a
seguir per aquest camí en l’organització de propers simposis.
• La SEEC va col·laborar amb el VII Congrés Nacional Ganimedes, que va tenir lloc
a la Facultat de Filologia de la UB els dies 13, 14 i 15 de març de 2019.
• Premi “Hèracles” 2019.
Es van presentar vuit treballs, dos dels quals eren monografies del Batxillerat
Internacional de les Illes Balears. Els guanyadors van ser:
Primer premi
Autors: Àngel Costa Gil i Laia Sagristà Mallol
Títol del treball: La colonització romana del Baix Llobregat
Tutor: Roc Escala Sàbat
Centre: Institut Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts – Barcelona)

Segon premi
Autora: Tanit Planells Inglada
Títol del treball: ¿En qué medida el trazado urbano de la Palma romana, según las
hipótesis de Penya, Rosselló, Moranta y García-Delgado, se ajusta al modelo ideal
de ciudad planteada por Vitrubio?
Tutora: M. José Valle Fernández
Centre: IES Son Pacs (Palma – Mallorca)
Tercer premi
Autor: Antonio Martínez Molina
Títol del treball: Sed mihi nulla puella placet: l’homosexualitat masculina a través
dels grafits amatoris pompeians
Tutora: Dolores Olmedo Serrano
Centre: Institut de Sales (Viladecans – Barcelona)
• Certamen Ciceronianum 2018
El guanyador de la fase catalana va ser Marc Margarit Macizo, alumne de la professora
Laura Lucas González, de l’Institut Gallecs (Mollet del Vallès, Barcelona).
• Premi “Parnàs”
La guanyadora de la fase catalana va ser Victòria García Alcubierre, alumna del
professor Roc Escala Sàbat, de l’Institut Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts,
Barcelona).
• Conferències de batxillerat (2019):
Es van portar a terme quatre conferències, una a cada província. Els títols i els
professors encarregats d'impartir-les van ser:
- Títols de les conferències :
Llatí: 2000 anys amb Ovidi
Grec: El casal de Tebes, de Cadmos a Antígona
- Conferenciants:
Barcelona, 5 febrer i Girona, 26 de febrer:
Javier Velaza Frías
Pilar Gómez Cardó

Tarragona, 14 febrer
Joan Gómez Pallarés
Jesús Carruesco García
Lleida, 28 febrer
Víctor Sabaté Vidal
Jesús Carruesco García
Es constata una davallada de l’assistència, motiu pel qual ens emplacem a fer-ne una
més gran difusió en endavant i a programar les conferències a la tornada de vacances
de Nadal, per intentar no coincidir amb període d’avaluació dels centres de secundària
o amb dies de lliure elecció, més habituals al febrer.
•

Congrés Nacional

S’està organitzant a Valladolid per al juliol d’aquest any el XV Congreso de Estudios
Clásicos i se’n farà l’oportuna difusió entre els socis.
Atès que l’anterior congrés nacional el va organitzar la secció catalana de la SEEC, el Sr.
President formarà part de la comissió organitzadora. A més a més, hi participarà en
una taula rodona sobre els estudis clàssics i la globalització, presidida pel Dr. Jesús de
la Villa.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de 2018.
Es presenta un resum anual d’ingressos de 4.618 € i d’unes despeses de 4.464,36 €. El
saldo en el compte inicial era de 4.864 € i en el compte final és de 5.018 €.
S’aprova el balanç econòmic de 2018.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2019.
Es presenta un pressupost per a l’any 2019 de 3.200 € d’ingressos i d’unes despeses de
3.730 €. Tenint en compte que es parteix d’un saldo inicial de 5.018 €, es preveu que hi
hagi un saldo final de 4.488,42 €.
S’aprova el pressupost per a l’any 2019.
5. Activitats programades.
Es preveu organitzar les activitats anuals habituals: les conferències de Batxillerat, el
premi Parnàs, el Certamen Ciceronianum i el premi Hèracles. També continuarem la
col·laboració amb l’APLEC per al concurs de l’Odissea.

També participarem en la lectura pública de l’Eneida, que probablement coincidirà
amb el Dia Mundial de la Poesia.
La Secció preveu convocar un Primer Premi Areté al millor Treball de Fi de Grau (TFG) a
Catalunya dins l’àmbit dels estudis clàssics. L’ànim de la convocatòria serà
promocionar aquestes disciplines entre els estudiants universitaris que estiguin en
condicions d’iniciar-se en la recerca i en la formació de postgrau.

6. Precs i preguntes.

No hi ha cap prec ni pregunta.

Es tanca l’assemblea a les 18:30h.
La Secretària,
Ana Bistué

