ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓ CATALANA DE LA SEEC
14 de febrer de 2020

A les 17:30h del dia 14 de febrer de 2020, a la Sala Bejarano de la Facultat de Filologia
de la Universitat de Barcelona té lloc l’Assemblea general de socis amb l’assistència dels
membres de la Junta de la Secció Catalana de la SEEC i de quatre socis.

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 van convocar eleccions a la Junta de la Secció Catalana de la SEEC i el President
agraeix la seva feina als membres de la Junta anterior que no continuen. La
convocatòria d’eleccions ha tingut lloc a totes les seccions de la SEEC, però en
cap s’han arribat a portar a terme perquè no hi havia cap candidatura alternativa.
La candidatura de la Secció Catalana de la SEEC estava formada pels següents
membres: Javier Velaza, Pilar Gómez, Sergi Grau, Víctor Sabaté i Ana Bistué. La
presa de possessió es va produir a data de 21 de desembre de 2019.

–

Activitats del curs passat:
•

Conferències de batxillerat (2019):

Es van dur a terme quatre conferències, una a cada província. Els títols i els
professors encarregats d’impartir-les van ser:
-

Títols de les conferències:

Llatí: Teatre i educació a les comèdies de Terenci.
Grec: Local i global: l’imperi d’Alexandre el Gran.

-

Conferenciants i seus:

Barcelona, 18 de febrer:
Javier Velaza Frías
Tarragona, 13 de febrer i Lleida, 20 de febrer:
Javier Velaza Frías
Jesús Carruesco García
Girona, 25 de febrer:
Víctor Sabaté Vidal
David Solé Gimeno
•

Certamen Ciceronianum 2019

S’hi van presentar set alumnes. La guanyadora de la fase catalana va ser Alba
Hernando Blanch, alumna del professor Albert Prieto Martí, de l’Institut d’Alella
(Alella, Barcelona).
• Premi Parnàs 2019
S’hi va presentar un alumne i va quedar desert.
• Premi “Hèracles” 2019
S’hi van presentar setze treballs. Els guanyadors van ser:
-

Primer Premi

Autor: Diego J. Morán Domínguez
Títol del treball: Tekhne: la ceràmica i el pintor a l’Atenes de l’Arcaic Tardà.
Tutores: Montserrat Reig Calpe i Mercè Miralles Marcé
Centre: Institut Domènech i Montaner (Reus)
-

Segon Premi

Autor: Iker Pascual Herrera
Títol del treball: Ecos del pensament grec en la física moderna: Plató i neoplatonisme
als escrits dels físics teòrics.
Tutora: Montserrat Nogueras Hernàndez
Centre: Institut Serrallarga (Blanes – Girona)
-

Tercer Premi ex aequo

Autora: Isabela Frances Diana Allen
Títol del treball: Aquil·les, paradigma d’heroi.
Tutora: Lara Faci Liébana
Centre: Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre – Tarragona)

Autora: Clàudia Mascarella i Parcerisa
Títol del treball: El riure a l’Odissea.
Tutora: Sònia Martínez Espluga
Centre: Institut Cendrassos (Figueres – Girona)
•

Premi Areté 2019

S’hi van presentar deu treballs. El guanyador va ser:
Autora: Leia Jiménez Torres
Títol del treball: Πότνιαι μητέρες: estudi i traducció del poema Mègara.
Tutora: Pilar Gómez Cardó
Centre: Universitat de Barcelona
– El President informa de la col·laboració de la Secció amb el Concurs Odissea.
– Va tenir lloc el XV Congreso Nacional de la SEEC a Valladolid (del 15 al 19 de juliol de
2019). La Secció va col·laborar en la Taula rodona (amb la participació del Dr. Velaza)
i amb diverses comunicacions de membres de la Junta i de socis de la Secció.
3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL BALANÇ ECONÒMIC DE 2019.
Es presenta un resum anual d’ingressos de 3.487,92 € i d’unes despeses de 2.805,23 €.
El saldo en el compte inicial era de 5.018,42 € i en el compte final és de 5.701,11 €.
S’aprova el balanç econòmic de 2019.
4. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE 2020.
Es presenta un pressupost per a l’any 2020 de 3.500 € d’ingressos i d’unes despeses de
3.700 €. Tenint en compte que es parteix d’un saldo inicial de 5.701,11 €, es preveu que
hi hagi un saldo final de 5.501,11 €.
S’aprova el pressupost de 2020.
5. ACTIVITATS PROGRAMADES.
Ja s’han celebrat, amb força participació, les conferències per a estudiants de Batxillerat,
exceptuant la de Girona (ajornada pel temporal “Glòria”). Es preveu organitzar també la
resta d’activitats anuals habituals: el Certamen Ciceronianum, el premi Parnàs, el premi
Hèracles i el Premi Areté. També continuarem la col·laboració amb l’APLEC per al
concurs de l’Odissea.
L’any passat es va col·laborar amb la lectura pública de la Ilíada organitzada pel Festival
Européen Latin Grec des de Lyon. Enguany es proposa la lectura de l’Ase d’Or d’Apuleu
i es tornarà a col·laborar.

Per tal d’ incentivar la difusió de la cultura clàssica, la Secció Catalana de la SEEC ha
organitzat, a partir del març, un cicle de conferències sota el títol de “Cafè amb els
clàssics” a la seu dels Amics de la UNESCO de Barcelona.
6. PRECS I PREGUNTES.
Sense cap prec ni pregunta, es tanca la sessió a les 19 h.

La Secretària,
Ana Bistué

