Tutor/a:

Margalida Capellà Soler

Centre:

INS de Premià de Mar (Premià de Mar ‐ Barcelona)

Tercer premi:

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓ CATALANA DE LA SEEC

Autora:

Carla Baumann Requena

Títol del treball:

Jaciments arqueològics ignorats de Tàrraco

Tutor/a:

Rosa Soria Ayllón

Centre:

INS Ramon de la Torre (Torredembarra – Tarragona)

Aquests premis es van difondre per diferents mitjans de comunicació: al “Diari
de Tarragona” es va publicar una entrevista a la guanyadora del primer premi i

29 de gener de 2016

a Ràdio Maresme es va emetre una entrevista a la guanyadora del segon premi.

Amb l’assistència dels membres de la Junta i de sis socis, comença l’Assemblea

3) Certamen Ciceronianum

general a les 17:15 h a la Sala de Graus de la Facultat de Filologia de la UB.

2. Informe de la Sra. Presidenta.
1) La nova web: http://seec.cat/
La Secció Catalana de la SEEC ha millorat l’aspecte de la seva pàgina web. Es
convida tothom a entrar‐hi i els socis poden enviar‐hi notícies d’interès per a la
seva publicació.

de

2015:

Es

van

presentar

alumnes,

però,

a)

malauradament, es va haver de declarar desert. Es va fer lliurament als alumnes

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.

Convocatòria

quatre

S’excusa l’absència del Dr. Jesús Carruesco i de la Dra. Pilar Gómez, membres
de la Junta.

d’una Menció per agrair‐los la seva participació.
b) Convocatòria de 2016: A data 29/01, hi ha dos alumnes inscrits.
4) Prova de Grec 2015
Es va presentar una alumna, però també es va declarar desert. Igual que en el
Certamen Ciceronianum es va lliurar a l’alumna una Menció com a agraïment per
la seva participació.
A partir de la convocatòria del 2016 la Prova anual de Grec rebrà el nom de

2) Premi Hèracles 2015

“Parnàs” .

A la convocatòria del “Premi Hèracles” de 2015 es van presentar 11 treballs i els

Com altres anys, a banda dels diplomes, es va fer lliurament a tots els

guanyadors van ser:

participants d’un exemplar del llibre de Josep Ma. Escolà Diccionari de
llatinismes i expressions clàssiques, agraint‐los la seva participació i encoratjant

Primer premi:
Autor/a:
Títol del treball:

tothom a continuar preparant aquestes proves.
Helena Gallardo Castillo
La pervivència del mite de Prometeu en la literatura i el cinema
de ciència ficció: Frankenstein i Jurassic Park

Tutor/a:

Encarna Alfonso Bermejo

Centre:

INS Martí Franqués (Tarragona)

5) Conferències de batxillerat (2015):
Es van portar a terme cinc conferències, dues a Barcelona, una a Tarragona, una
a Girona i una altra a Lleida. Els títols i els professors encarregats dʹimpartir‐les
van ser:
Conferència de Llatí: Els orígens de Roma a la història de lʹart (Javier Velaza,

Segon premi:
Autor/a:

Arnau Lario Devesa

Títol del treball:

Reconstrucció històrica, un nou nivell dʹempatia
Assemblea general de socis (29/01/16)
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Carme Messeguer, Víctor Sabaté)

Assemblea general de socis (29/01/16)
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10) Agraïment.

Conferència de Grec: La rebel∙lia dʹun creador: Viatges i viatgers en el món grec
(Pilar Gómez Cardó, Jesús Carruesco, Roc Escala)
Hi van assistir 530 estudiants de secundària, 40 professors i 35 centres de tot
Catalunya.

La presidenta de la Secció agraeix a la Junta de la SEEC que acaba el seu
mandat la seva col∙laboració imprescindible durant aquests anys.

6) XVII Simposi de la Secció Catalana de la SEEC.
L’edició de les Actes es troba molt avançada i es preveu la seva publicació abans
de lʹestiu.

3. Presentació del balanç econòmic de 2015 i del pressupost de 2016.
S’aprova el balanç econòmic de 2015. Posteriorment, es presenta el pressupost

7) Premi de treball de Màster de Filologia Llatina.
El premi va ser ex aequo per a Carlos Prieto Espinosa, Graduat en Filologia
Clàssica per la UB, Máster de Cultures i Llengües de lʹAntiguitat de la mateixa UB,
per al treball “El lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya alt‐medieval
(ss. IX‐XII) a partir de la documentació llatina. Glossari i primers testimonis
documentats”. A la web de la SEEC (www.estudiosclasicos.org) es pot

de 2016 i s’aprova1.
4. Precs i preguntes.
Cap pregunta.
Es tanca l’assemblea a les 18:10h
La Secretària,

consultar tota la informació sobre aquests premis i els seus guanyadors.
Ana Bistué Guardiola
8) Barcelona: seu del XIV Congrés dʹEstudis Clàssics de la SEEC
Amb èxit d’assistència i de participació es va celebrar el XIV Congrés d’Estudis
Clàssics a Barcelona. La Secció Catalana agraeix especialment al professor Roc
Escala la seva contribució com a director i actor del grup teatral Elenc dramàtic
del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts en la representació de l’Antígona de
Sòfocles (versió de Carles Riba) al Pati de Lletres de l’edifici històric de la UB.
9) Presentació del Diccionari de Grec‐Català (Enciclopèdia Catalana)
En el transcurs del XIV Congrés d’Estudis Clàssics es va fer la presentació
oficial del Diccionari de Grec‐Català. D’Homer al segle II dC, editat per
Enciclopèdia Catalana, sota la direcció de Joan Alberich i Francesc Quartero.
10) Subvenció de 100 € a lʹAPLEC per al concurs “ODISSEA”
La Secció Catalana de la SEEC va concedir una subvenció de 100€ a l’Associació
de Professorat de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC) per a
l’organització del concurs “Odissea”, aportació que ja havia fet en anteriors
convocatòries.
1
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S’adjunta resum com a annex a l’acta.
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PRESUPUESTO SCSEEC AÑO 2016
REAL AÑO 2014
Conceptos

Importes
Ingresos

REAL AÑO 2015
Importes

Gastos

Ingresos

PRESUPUESTO AÑO 2016
Importes

Gastos

Ingresos

Gastos

Abono
Abono intereses bancarios
Certamen Ciceronianum

150,00

Comisiones bancarias

150,00

88,00

118,11

100,00

Correos

250,00

Cuota Simposio
Cuotas socios

4.340,61

Desplazamientos

3.256,72
424,90

181,65

4.877,33

330,47

350,00

1.671,45

300,00

42,20

100,00

Fotocopias
Gastos Simposio

39,20

Gastos web

192,15

8,45

Material de oficina
Material inventariable

215,57

Premios Hèracles

461,36

425,00

425,00

1.700,00

800,00

1.200,00

Profesionales independientes
Representación

214,67

100,00

Retención Impuestos
Subvenciones
XIV Congreso SEEC

4.257,43

Becarios Simposio

181,65

Premio Prueba de Griego

150,00
4.340,61

Movimiento de fondos

3.817,50

250,00

100,00

5.611,51

175,00
150,00

7.522,60

523,11

9.430,39

4.877,33

(1.907,79)

3.400,00
1.477,33

MOVIMIENTO DE FONDOS DISPONIBLES
Saldo en cuenta inicial

3.192,44

3.715,55

1.807,76

Saldo en cuenta final

3.715,55

1.807,76

3.285,09

