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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓ CATALANA DE LA SEEC
3 de febrer de 2017

SEGON PREMI
Autora:

Amb l’assistència dels membres de la Junta i de quatre socis, comença l’Assemblea
general a les 17:15 h a la Sala de Graus de la Facultat de Filologia de la UB.

Marta Esteve Ortega

Títol del treball: “Amors literaris”
Tutora:

Laura Lucas González

Centre:

INS Gallecs (Mollet del Vallès – Barcelona)

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior
TERCER PREMI
2. Informe de la Sra. Presidenta.
1) La SEEC té previst aprovar uns nous estatuts el proper dia 24 de febrer (en
assemblea extraordinària) i decidirà, entre altres modificacions, si inclou o no
l’esmena proposada respecte a la successió (en cas de dimissió ) del President
de cada Secció. Aquesta esmena, en cas d’aprovar‐se, significaria que el
Vicepresident assumeix el càrrec de President sense que calgui convocar
eleccions.
2) La Secció catalana de la SEEC va participar en l’homenatge a la catedràtica de
Llatí de Batxillerat Dolors Condom, que va traspassar recentment.

Autora:

Laia Tremoleda Roure

Títol del treball: “L'hospitalitat (xenia) i el combat singular (agon) a
l'èpica clàssica”
Tutors:

Neus Puiggardeu Dalmau i Antoni Cobos Fajardo

Centre:

INS Alexandre Deulofeu (Figueres – Girona)

4) Certamen Ciceronianum

3) Premi Hèracles 2016

a) Convocatòria de 2016:

Es van presentar 22 treballs; els guanyadors van ser:

Es van presentar 3 dels 5 inscrits. El premi de la Secció Catalana va ser per a
Marta Esteve Ortega, alumna de la professora Laura Lucas González, de l'INS
Gallecs (Mollet del Vallès – Barcelona).

PRIMER PREMI (ex aequo)
Autors:

Sergi Vidal Fernández i Paula López Moreno

Títol del treball: “Mites de pedra”
Tutora:

Laura Lucas González

Centre:

INS Gallecs (Mollet del Vallès – Barcelona)
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b) Convocatòria de 2017:
A hores d’ara només hi ha dos inscrits.
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5) Premi PARNÀS

7) XVII Simposi de la SC de la SEEC

a) Convocatòria de 2016:
Va haver dues inscripcions. El premi de la Secció Catalana va ser per a Marta
Esteve Ortega, alumna de la professora Laura Lucas González, de l'INS Gallecs
(Mollet del Vallès – Barcelona).
b) Convocatòria de 2017:
A hores d’ara encara no hi ha encara cap inscripció

6) Conferències de batxillerat (2016):
Es van fer tres conferències, una a Barcelona, una altra a Girona i una tercera a
Lleida. Tot i que, com és costum, es va programar el cicle també a Tarragona,
aquesta vegada es va haver d’anul∙lar, atès que dos dies abans hi havia només
26 estudiants inscrits a la conferència de llatí i 11 a la de grec.
Els títols de les conferències i els professors encarregats d'impartir‐les van ser:
Conferència de Llatí:
“Les vies de comunicació com a eix vertebrador de l’Imperi Romà” (Isabel Rodà
de Llanza, Antoni Cobos i Víctor Sabaté)
Conferència de Grec:
“Teseu, l’heroi d’Atenes” (Montserrat Reig i Roc Escala)
L’assistència va ser de 381 estudiants de secundària a les conferències de llatí i
301 a les de grec; 44 professors de grec i llatí i 41 centres. El nombre de centres
i de professors és superior al de l'any 2015, tot i que enguany han estat
finalment tres les conferències pronunciades (Barcelona, Girona i Lleida).
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El 10 de febrer es publicaran els 2 volums de les actes del XVII Simposi,
impreses per la UB amb el suport de la Facultat de Filologia. També s'ha
preparat l'edició digital (e‐book) que permetrà l'accés obert a través del portal
UB i de la nostra web.
8) Premi de treball de Màster de Filologia Llatina
El premi de la SEEC al millor treball de final de Màster de Llatí (convocatòria
2015) ha estat per a Víctor Sabaté Vidal, graduat en Història per la Universitat
de Lleida i Máster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat per la UB i actualment
Becari de FPI. El treball es titula “Lèxic d´inscripcions ibèriques” i el seu director
és el Dr. Javier Velaza Frías.
9) Dimissió de la presidenta
La presidenta de la Secció anuncia que, una vegada aprovats els nous estatuts
de la SEEC el proper dia 24 de febrer, dimitirà del càrrec de manera voluntària i
sense exhaurir els quatre anys del segon mandat, tal i com tenia previst de fer
en acceptar el càrrec per segona vegada. En aquest sentit, doncs, agraeix la
col∙laboració dels membres de la Junta i dels socis durant aquests anys i mostra
la seva satisfacció pel fet d’observar que hi ha continuïtat de la tasca feta i
il∙lusió per endegar nous projectes.
El Dr. Josep Lluís Vidal felicita, en nom dels socis, la Dra. Borrell per la seva bona
feina i li agraeix la seva abnegada dedicació durant aquests anys al capdavant
de la Secció. També els membres de la Junta afegeixen la seva calorosa
felicitació a la Presidenta per la seva gestió.
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3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de 2016.
Les despeses s’eleven a 3118,35 €, una mica menys del que s’havia pressupostat
per a l’any 2016, que eren 3400 €. En aquests moments hi ha un romanent de
3566,74 €, una quantitat que, ben administrada, ha de servir per organitzar el XVIII
Simposi de la Secció Catalana, tot i que caldrà trobar finançament per fer front a
les despeses que aquest porta.
S’aprova el balanç econòmic de 2016.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2017.
Es presenta detalladament el pressupost de 2017. A finals de l’any 2017 està
previst comptar amb un romanent de 3824 €.
Es mostra una certa preocupació per la davallada de nombre de socis.
S’aprova el pressupost de 2017.

5. Activitats programades
No hi ha previst pressupost concret per a cap simposi durant l’any 2017 per evitar
la coincidència amb altres congressos ja proposats i fixats en calendari. En aquest
sentit, es valora la possibilitat de fer el XVIII simposi de la Secció durant el 2018, tot
i que es diu que cal reflexionar sobre quin format i quines dates serien millors
abans de concretar la proposta.
6. Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.

Es tanca l’assemblea a les 18:45h
La Secretària
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