ACTA DE LA XIX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA CCEPC
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Acta de la XIX Assemblea General
Ordinària
Dissabte, 26 de febrer de 2011 a les 11.15 h.
Ajuntamnent de Solsona. C/ Castell, 20. Solsona
Hi assisteixen els següents trenta-cinc centres d’estudis adherits a la CCEPC:
- Asoc. Catalana de Docum. Històrica, Pat. i Familiar.
- Ateneu Popular de Calonge
- Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”
- Centre d'Estudis Argentonins
- Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
- Centre d’Estudis d’Altafulla
- Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
- Centre d'Estudis de l'Hospitalet
- Centre d'Estudis del Bages
- Centre d'Estudis del Gaià
- Centre d'Estudis del Priorat
- Centre d'Estudis d'Ulldecona
- Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
- Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
- Centre d’Estudis Lacetans
- Centre d'Estudis Planers
- Centre d'Estudis Ribagorçans
- Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar

- Centre d'Estudis Santjustencs
- Centre d'Estudis Seniencs
- Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra
- Fundació Bosch i Cardellach
- Grup de Recerca de la Cerdanya
- Grup de Recerca de Cervelló
- Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
- Grup de Recerques de les Terres de Ponent
- Grup d'Estudis d'Esplugues
- Centre d'Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès
- Institut d'Estudis Baleàrics
- Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell
- Institut d’Estudis Ilerdencs
- Institut d'Estudis Penedesencs
- Patronat d’Estudis Osonencs
- Societat Andorrana de Ciències
- Taller d'Història de Gràcia

Entitat convidada: Tot Història Associació Cultural

Ordre del dia
- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
- Memòria activitats 2010 / Proposta activitats 2011
1. Funcionament intern i relació amb els centres
2. Relacions institucionals
3. Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
4. Publicacions
5. Servei d’assessorament
6. Jornades i congressos
7. Web de la CCEPC
8. Exposicions
9. Memòria econòmica 2010
10. Pressupost 2011
11. Adhesió nous centres d’estudis
- Precs i preguntes

Acords
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Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior.
El president, Josep Santesmases, explica els següents temes de la memòria 2010 i del programa
d’actuació 2011.
1.- Funcionament intern i relació amb els centres
Desenvolupat el 2010
1.1.- Reunions itinerants de la Junta de Govern. Reunions celebrades a Barcelona, Sabadell,
Mas de Barberans, Sant Fost de Campsentelles i Besalú.
1.2.- Trasllat de l'espai de treball
Durant el mes d'octubre es va fer el trasllat (dintre del mateix edifici) de l'espai de treball que té
la Coordinadora a l'IEC.
1.3.- Dedicació del president de la CCEPC
Hem continuat amb la retribució de la dedicació del president, en concepte de representació,
segons el que es va acordar a l’Assemblea de Figueres de 2006.
1.4.- Presentació de les actes del VII congrés a València
El dijous 18 de febrer de 2010, al Centre Octubre de València, vam fer la presentació als
centres d'estudis valencians de la publicació de les actes del congrés "Processos migratoris a les
terres de parla catalana".
Es va aprofitar l'acte per a convocar els centres i instituts d'estudis valencians amb l'objectiu de
trobar noves col·laboracions, com ara amb el projecte sobre el món agrari.
1.5.- Trobades de centres d’estudis
La CCEPC ha participat a les següents trobades de centres d’estudis:
* VI Trobada de centres d’estudis i de recerca del Penedès. Sant Quintí de Mediona, 13 de
març.
* VII Trobada d’entitats i associacions culturals de les comarques de la diòcesi de Tortosa. La
Sénia, 14 d’abril.
* XV Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Camós, 12 de
juny.
* III Trobada de centres d’estudis de les comarques de Lleida. Arbeca, 12 de juny.
* IV Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Sant Cebrià de Vallalta, 13
de novembre.
* III Trobada d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat. Esplugues de Llobregat, 13 de novembre.
1.6.- Assistència a actes dels centres
Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes.
Proposta pel 2011
1.7.- Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern.
S’acorda continuar amb aquesta fórmula que permet conèixer la realitat de cada centre
d’estudis i per part de la Junta, donar a conèixer el funcionament intern de la Coordinadora al
centre que ens acull.
1.8.- Dedicació del president de la CCEPC
S’acorda continuar amb aquesta compensació.
1.9.- Trobades de centres d’estudis
S’acorda continuar amb la participació a les trobades.
1.10.- Assistència a actes dels centres
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S’acorda continuar assistint a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho
demanin.
2.- Relacions institucionals
2.1.-

DESENVOLUPAT EL 2010
Institució
Institut d’Estudis Catalans
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida

Memorial Democràtic. Gencat
Institució de les Lletres Catalanes
Consell Insular de Menorca
Assoc. Catalana de Premsa Comarcal
L’Avenç / Plecs d’Ha. Local
Subdir. Gral. d’Arxius. Gencat
Assemblees Intercomarcals
d’Estudiosos
Fundació Mútua Catalana
FIECOPV
Fundació Roca i Galès
Dpt. d'Agricultura. Gencat
Ens de Comunicació Associativa
Fundació Món Rural
Museu d'Història de Catalunya
Centre d'Història Contemporània de
Catalunya
Memorial Democràtic
Universitats
Fundació Irla
Museu Marítim
Fundació puntCAT
Unnim Obra social

Relació
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Participació al Consell
Consultiu
Ajut
Ajut
Conveni
Conveni
Conveni

Negociació
CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC

Acord
Ús local i serveis
Ajut activitats i Plecs
Ajut activitats
Ajut activitats
Ajut activitats i Plecs

CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC-IRM
CCEPC-IRM
CCEPC-IRM

Representant nomenat per la CCEPC
Jornades Literatura i formes de vida
Suport activitats
Col·laboració-difusió
Redacció Plecs
Elaboració Cens d’Arxius

Conveni
Ajut
Col·laboració
Ajut
Ajut
Adhesió
Col·laboració

CCEPC-IRM
CCEPC
CCEPC-IRM
CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC-IRM

Recollir el testimoni de l’AIE
Exposició Món Agrari
Col·laboració
Banc Imatges Món Agrari
Exposició Món Agrari
Participació
Banc d'imatges / exposició món agrari

Col·laboració

Col·laboració
Participació
Ajut

Jornades Galeusca - Història

CCEPC-IRM
CCEPC-IRM
CCEPC
CCEPC

Jornades patrimoni marítim
Participació al Patronat
Exposició Món Agrari

L'any 2010 ens van denegar l'ajut de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per les activitats del
2011 vinculades a la itinerància de l'exposició sobre el Món agrari.
També vam haver de renunciar a l'ajut de 2.000€ de la Institució de les Lletres Catalanes, ja
que la feina desenvolupada el 2010 en relació al projecte "Paisatge i formes de vida a través de
la literatura" no s'ajustava als requisits per a justificar l'ajut.
2.2.- Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos
El 2009 vam signar un conveni a tres bandes (Comissió Permanent de les Assemblees
Intercomarcals d'Estudiosos, CCEPC i IRM), per la continuïtat de les AIE.
Durant l'any 2010 es va acordar i publicitar una beca de recerca que porta el nom del senyor
Josep Maria Domènech i que en aquest primera edició està centrada en la història de les
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Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos. El treball guanyador serà tutelat pel professor de la
UdG Joaquim M. Puigvert.
2.3.- Direcció General de la Memòria Democràtica
A l’Assemblea 2009 es va triar Ramon Arnabat com a representant de la CCEPC al Consell
Consultiu del Memorial Democràtic de Catalunya.
També durant l'any 2010 vam transmetre als centre d'estudis l'oferiment del Memorial per a
enregistrar testimoni orals de persones protagonistes de la lluita antifranquista i de l'exili.
2.4.- Fundació puntCAT. Participació al patronat.
Des de l'any 2010 en Carles Riba, vicepresident primer de la CCEPC i president del Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, és el nostre representant al patronat de la Fundació
puntCAT.
2.5.- Ens de Comunicació Associativa
La CCEPC forma part d'aquesta entitat de tercer grau. L’Ens està format per federacions
d’entitats culturals de diversa tipologia, moltes d’elles vinculades a la cultura tradicional i
musical.
2.6.-

PREVISIÓ 2011

IEC
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida
L’Avenç / Plecs d’Ha. Local
Institució de les Lletres Catalanes
Fons caixes d'estalvis
Consell Insular de Menorca
Assemblea Intercomarcal
d’Estudiosos
Dpt. Agricultura. Gencat
Fundació Món Rural
Fundació puntCAT
Fundació Mútua Catalana

Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni
Ajut
Ajut
Conveni

CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEPC
CCEP-IRM
CCEPC-IRM
CCEPC
CCEPC

Ús local i serveis
Ajut activitats i Plecs
Ajut activitats
Ajut activitats
Ajut activitats
Redacció Plecs
Literatura i formes de vida
Activitats Món Agrari
Ajut activitats i Plecs

Conveni
Ajut
Col·laboració
Col·laboració
Ajut

CCEPC-IRM
CCEPC
CCEPC-IRM
CCEPC-IRM
CCEPC

Programació d'activitats
Activitats Món Agrari
Activitats Món Agrari
Participació al Patronat
VIII Congrés i Plecs

2.7.- Relacions amb Europa
Tot i no haver pogut gaudir de l'ajut de l'Euroregió l'any passat, es decieix continuar insistint
per anar obrint una via europea de suport i col·laboracions.
2.8.- Fundació puntCAT. Participació al patronat.
S’acorda continuar amb la participació al patronat de la Fundació.
2.9.- Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos
Es decideix fer el seguiment del treball de recerca.
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
M. Carme Jiménez, directora de l’IRM presenta les activitats i projectes més destacats.
3.1.- Temes de funcionament intern
L’Institut es troba en aquests moments a l’espera de notificació dels nous membres del patronat
designats per la Generalitat de Catalunya i a l’espera de notícies sobre el pressupost per a l’any
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2011. S’han realitzat alguns contactes amb el nou president, el Sr. Lluís Puig, nou director del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el Sr. Francesc Ferré, nou
Delegat de Cultura de les Terres de l’Ebre. En els propers mesos s’ha de constituir el nou
patronat i sabrem amb quins recursos podem comptar.
3.2.- Activitats
Recercat 2011
Tindrà lloc els dies 14 i 15 de maig a Escaldes-Engordany (Andorra). Comptem amb el suport
del Comú d’Escaldes però sobretot amb la col·laboració de la Societat Andorrana de Ciències.
Enguany el termini per a fer-nos arribar el material es tanca el dia 15 d’abril. Ja es pot
començar a preparar el material d’exposició. També anima a preparar candidatures als premis
Recercat a la persona i a l’entitat.
Jornada els Jocs en la història: els jocs i la interculturalitat
Tindrà lloc el dia 9 d’abril de 2011 a Berga. El projecte es tancarà amb un congrés que tindrà
lloc a Móra la Nova la primavera del 2012. El dia de la jornada es presentarà i es lliurarà als
assistents la publicació de l’edició del 2010 centrat en la Cultura material i immaterial del joc.
VII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs
L’edició del 2011 tindrà lloc els dies 30 de setembre i 1-2 d’octubre a Salardú, la Vall d’Aran.
El títol d’aquesta edició és: Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l'actualitat. Ja s’ha obert el
termini per a presentar propostes de comunicacions.
Espai Despuig
L’any 2010 el patronat de l’IRM va decidir que es convertia en una activitat biennal. Per tant,
el 2010 es va publicar la darrera edició celebrada a Sitges el novembre de 2009 amb el títol
Educació i Estudis Locals i el 2011 tindrà lloc una nova edició de la taula rodona. Enguany se
celebrarà a Sta. Coloma de Farners en col·laboració amb el Centre d’Estudis Selvatans.
3.3.- Projectes
Venda de publicacions a internet
El tancament de l’Arc de Berà va marcar l’estancament del projecte, però no la seva fi. Aquests
mesos s’ha fet tot el possible per servir les comandes que ens van arribar a través del portal de
Bestiari i ara estem en disposició de reprendre l’activitat. El servei logístic ens el continua
oferint Arclogi i la distribució la podrem fer a través de Nus de Llibres.
RACO
Es presentarà un balanç de la situació actual del projecte.
3.4.- Convocatòria d’ajuts
Les subvencions per a publicacions i per a activitats es van obrir a finals d’any, tot i que,
davant la incertesa econòmica, vam haver de restringir el nombre de sol·licituds presentades a
una per centre. Cal dir que en el cas de les publicacions, vam comptar amb el suport de la
Fundació Privada Mútua Catalana que va voler recolzar l’edició de publicacions periòdiques.
Sembla que aquest suport es repetirà en la propera convocatòria.
De moment, no s’ha pogut obrir la convocatòria d’ajuts a projectes del 2011. Estem a l’espera
de la confirmació del pressupost per veure si la podem assumir.
3.5.- Publicacions
L’Institut ha participat en l’edició de quatre publicacions que s’han presentat o es presentaran
aquest primer trimestre de l’any:
- Cultura i recerca local al s. XX. Dels erudits locals als centres d’estudis, editat conjuntament
amb l’Ateneu Popular de Calonge.
- La Guerra del Frànces a les Terres de Parla Catalana, editat en col·laboració amb
l’Ajuntament del Bruc i Afers.
- La Setmana Tràgica. Motius i fets, conjuntament amb el Centre d’Estudis de Montjuïc, el
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, el CERHISEC, el Taller d’Història de Gràcia i el Taller
d’Història del Clot Camp de l’Arpa.
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- Els jocs en la història. Cultura material i immaterial en el joc, editat en col·laboració amb
AEditors.
4.- Publicacions
Desenvolupat el 2010:
4.1.- Butlletí Infocentres. Editat i distribuït juntament amb l’Institut Ramon Muntaner. De
periodicitat mensual. Edició dels números 66 a 76.
4.2.- Revista Frontissa. Edició dels números 19 i 20.
4.3.- Portals de venda de publicacions a internet
Informació a la documentació de l'Institut Ramon Muntaner.
Previsió pel 2011:
4.4.- Edició mensual d’Infocentres. Mantenir-ne la periodicitat mensual.
4.5.- Publicació dels números 21 i 22 de la revista Frontissa.
El Consell de redacció ja ha establert els continguts dels dos números del 2011.
4.6.- Opuscle de les conclusions del congrés de Lleida
Resta encara pendent editar en un breu opuscle les conclusions del congrés "Centres d'estudis,
universitats i administracions", celebrat a Lleida el novembre de 2009. En document a banda,
es lliura als assistents una còpia de les conclusions del congrés.
4.7.- Portals de venda de publicacions a internet
Posada en marxa dels portals. Avaluació del funcionament. Ampliació del fons.
5.- Servei d’assessorament
El coordinador general, Francesc Viso explica aquest punt de l’ordre del dia.
Desenvolupat el 2010:
5.1.- Servei d’assessorament des de l’assessoria Talaia.
Les dades de l'ús d'aquest servei d'assessorament als centres d'estudis adherits durant l'any
2010 han estat:
- 11 centres d’estudis han utilitzat aquest servei.
- 34 contactes de consulta.
- 107 assessoraments. Temàtiques tractades (per ordre del nombre de consultes):
* IVA i impost de societats
* Aplicació de la Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil Català, relatiu
a les persones jurídiques. Modificació d'estatuts.
* Retribució i contractes a col·laboradors. Facturació.
* Protecció de dades.
* Gestió ISBN.
5.2.- Organització de cursos de formació.
L'any 2010 vam oferir als centres d'estudis adherits els cursos inclosos dins el Programa de
Formació en Comunicació, ofert per l'Ens de ComunicacióAssociativa.
Amb el títol genèric de "Programa de Formació en Comunicació per a l'associacionisme
cultural" van tindre lloc dues jornades (2 i 5 d’octubre) de l'Ens de Comunicació Associativa a
les associacions adherides, com la CCEPC, que al mateix temps va oferir la possibilitat
d'assistir-hi als seus centres i institut d'estudis adherits.
Previsió pel 2011:
5.3.- Manteniment del servei d’assessorament.
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia i lliurar documentació als centres
sobre els temes que generen més dubtes.
5.4.- Adaptació dels estatuts a la Llei 4/2008.
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Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones
jurídiques. Aquesta llei afecta a les entitats catalanes i es dóna com a termini màxim per a
adaptar-hi els estatuts fins el mes d'agost.
Veient els dubtes que està generant en els centres catalans l'aplicació de la llei, es podria
organitzar una jornada sobre aquesta temàtica.
Es podria donar el cas que les entitats que no hagin fer aquesta adaptació, no es puguin
presentar a les subvencions.
Per aquest motiu, hauríem de saber quins centres d'estudis han fer aquest tràmit i si estarien
interessats a participar en una jornada sobre aquesta temàtica organitzada per la CCEPC.
5.5.- Cobertura de responsabilitat civil pels centres d'estudis.
Presentem en un document a banda, una proposta d'assegurança de responsabilitat civil pels
centres d'estudis.
Antoni Pol, de la Societat Andorrana de Ciències pregunta si la cobertura arribaria a Andorra i
a França.
Joan Àngel Frigola diu que caldria saber les quantitats de les cobertures.
S’acorda demanar aquesta informació a l’empresa asseguradora i facilitar aquesta informació
als centres d’estudis.
6.- Jornades i congressos
El president, Josep Santesmases informa sobre els següents temes:
Desenvolupat el 2010:
6.1.- Paisatge i formes de vida a través de la literatura.
Durant l'any 2010 s'han realitzat moltes reunions i trobades per a impulsar i recolzar grups dins
els centres d'estudis que estudiessin la temàtica i es van celebrar reunions per a recuperar i
adaptar l’estructura informàtica muntada per un projecte creat pel Centre de Recursos del
Patrimoni de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre (Reptte) entre la URV i la
Diputació de Tarragona. La idea bàsica és crear una base de dades àmplia adaptada a les
necessitats del projecte, que sigui l’eina comuna de treball dels centres i persones que hi
vulguin participar. Mantenim contactes amb la URV per poder treballar en aquest sentit.
6.2.- Jornades Galeusca - Història
Els dies 10 i 11 de desembre vam celebrar al Museu d'Història de Catalunya la primera trobada
d'historiadors/es Galeusca - Història. La Coordinadora i l'Institut Ramon Muntaner van
col·laborar en la seva organització.
S'hi van presentar un total de 15 comunicacions i s'hi van inscriure 55 persones.
L'experiència va ser valorada molt positivament tant pels assistents com per la resta
d'institucions organitzadores. La idea és donar-li continuïtat i la propera edició encara no se sap
si tindrà lloc a Euskadi o a Galícia.
Ha quedat el compromís d'intercanviar informacions i estudiar la possibilitat de relacionar-nos
amb col·lectius semblants d'Euskadi i de Galícia, tot i que les experiències són molt diferents.
6.3.- II Jornada de recerca local, patrimoni i història marítima.
Organitzada amb l'Institut Ramon Muntaner i el Museu Marítim de Barcelona. Va tenir lloc al
mateix museu el dia 11 de desembre.
6.4.- Altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.
Previsió pel 2011:
6.5.- VIII Congrés de la CCEPC "1960 - 1980. Transicions i canvis
L'Assemblea de febrer de 2010 va aprovar l'orientació temàtica del VIII Congrés de la CCEPC.
El títol i temàtica proposat eren: “Treballar pel poble. Treballar pel barri. Compromís social i
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món local en el tardofranquisme i inicis de la transició democràtica als territoris de parla
catalana”.
L'any 2010 es va crear el comitè científic i organitzador, que s'ha reunit dues vegades i ha
plantejat aquesta orientació del congrés:
Dates: 10, 11 i 12 de novembre de 2011.
Llocs: Conferència inaugural al Museu d'Història de Catalunya. Sessions del congrés al Citilab
de Cornellà de Llobregat.
Títol: “1960 – 1980. Transicions i canvis als territoris de parla catalana”, deixant de banda les
referències directes al franquisme i possibilitar així l'aportació de treballs de diversos territoris
d'altres estats.
Estructura provisional del congrés:
- Conferència inaugural sobre les transformacions urbanístiques, demogràfiques i socials.
- Tres àmbits:
• Ideologia, cultura i identitats
• Moviments socials
• Associacionisme i sociabilitat
S’aprova el nou enfocament del congrés.
6.6.- Paisatge i formes de vida a través de la literatura
S’acorda continuar avançant en la línia marcada al punt 6.1.
6.7.- VII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs
La CCEPC participa en l'organització. "Els Pirineus visitats: del segle XVIII a l'actualitat". El
30 de setembre i 1-2 d’octubre a Salardú (Vall d’Aran).
6.8.- Participació a altres jornades i congressos
S’acorda participar a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.
7.- Web de la CCEPC
S’informa sobre algunes dades del nostre web: visites i descàrregues (arxius, butlletí i revista).
8.- Exposicions
Desenvolupat el 2010:
8.1.- Banc d’imatges i exposició sobre “El món agrari”
- S’han rebut noves imatges, algunes d'elles per a omplir buits temàtics o territorials.
- Classificar i revisar les fitxes de les imatges i tria de les que formaran part de l'exposició.
- Reunions de planificació dels comissaris i de les tres entitats impulsores del projecte.
- Planificació de l'estructura dels plafons. Redacció dels textos.
- Sol·licituds i gestió dels ajuts vinculats al projecte.
- Disseny i maquetació dels plafons.
- Ubicació de les imatges a Memòria Digital de Catalunya.
- Acord amb el Palau Robert per a programar-hi la inauguració.
- Hem rebut prop de 4.000 imatges provinents d'uns 180 fons diferents.
Previsió pel 2011:
8.2.- Banc d’imatges i exposició “El món agrari”
Inauguració de l'exposició i del banc d'imatges tindrà lloc el dimecres 2 de març a les 19h al
Palau Robert de Barcelona. L'exposició s'ubicarà a una carpa instal·lada al jardins i es podrà
visitar fins el dia 30 de març.
Assistirà a la inauguració el Conseller d'Agricultura.
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L'exposició està formada per un audiovisual i 12 plafons estructurats en els següents àmbits
temàtics: Els paisatges; Els conreus; La ramaderia; L’home, la dona i la terra; El treball; Les
formes de vida; i Present i Futur.
El dia 31 de març l'exposició inicia la seva itinerància, que durant el 2011 la durà, entre d'altres
llocs, a Móra la Nova, Canillo, La Seu d'Urgell, Palma de Mallorca. Maó, Eivisa, Prada de
Conflent, Elna, Lleida, l'Espluga de Francolí i Sabadell.
Durant l'any 2011 esperem poder editar el catàleg i una segona còpia de l'exposició per a poder
cobrir les demandes dels centres d'estudis.
S’aprova continuar amb el projecte.
9.- Memòria econòmica 2010
El tresorer, Ignasi Cuadros explica la memòria econòmica de l’exercici 2010 i el pressupost per
l’any 2011.
COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2010
Ingressos
Ingressos propis
14358,16
Venda de llibres
125,51
Ingressos per jornades
92,60
Quotes socis
12519,08
Donatius
1620,97
Compres
Material oficina
Material informàtic
Altres
Altres ingressos d'explotació
Subvencions oficials
Altres subvencions
Despeses de personal
Sous i salaris
SS Empresa
Altres despeses d'explotació
Compensació representació president
Assessoria
Serveis professionals projectes
Serveis professionals web
Serveis bancaris
Despeses diverses
Subscripcions i quotes
Dietes de treball
Dietes Junta i Assemblea
Dietes jornades
Dietes exposicions
Publicacions
Ajust. Negatiu IVA
Correus i missatgeria
Despeses exposicions
Despeses jornades
Amortització immobilitzat

Despeses

-1187,85
-1067,51
-93,81
-26,53
131532,66
41.000
90532,66
-61325
-45579,5
-13745,5
-79679,34
-27593,69
-4596,38
-8600
-1270, 59
-416,97
-93,31
-672,74
-2008,09
-5503,26
-315,42
-919,98
-13736,47
-1295,69
-21,72
11516,11
1118,92
-203,96

9

ACTA DE LA XIX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA CCEPC

Amortització ordinador
TOTAL

-203,96
145890,82

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers

-142396,15
3494,67

2,04

RESULTAT DE L'EXERCICI 2010

3496,71

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2010
ACTIU
Actiu no corrent
Immobilitzat material. Valor equips informàtics
Actiu corrent
Quotes per cobrar
Deutes de l'Administració
Altres deutors
Efectiu
PASSIU
Patrimoni net
Fons social
Reserves voluntàries
Resultat exercici 2009
Passiu corrent
Deutes tarja crèdit
Altres creditors: professionals,empresses, hisenda, ss, dietes Junta
Ajustament subvenció
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

97695,02
193,91
193,91
97501,11
1721,27
79553,31
10000
5543,80

52721,22
34672,9
14551,61
3496,71
44973,80
150,04
27823,76
(*)17000
97695,02

A 1 de gener de 2011
Fons social: 34.672,9 €
Reserves voluntàries: 14.551,61€
(*) Aquest ajustament correspon a 17.000€ procedents de subvencions i vinculats al projecte
Món Agrari, no gastats el 2010.
Es proposa incorporar el superàvit de l'any 2010 (3.496,71€) a les reserves voluntàries, que
serien de 18.048,31€.

10.- Pressupost 2011
Previsió ingressos
Ingressos propis
Quotes 2011
Venda llibres
Inscripcions congrés
Altres serveis
Donatius
Subvencions
IRM
Diputació Barcelona
Diputació Girona
Diputació Lleida

156.430,36
13.028,93
300
1.200
1.500
268,43
63.633
7.000
5.000
12.000
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Diputació Tarragona
Consell Insular Menorca
Departament Agricultura Gencat
Altres subvencions (no gastat el 2010)
Fons Social Caixes
Fundació Mútua Catalana
Institució Lletres Catalanes
Altres ajuts

6.000
1.000
10.000
17.000
7.500
6.000
2.000
3.000

Previsió despeses
PERSONAL
Sous
Seguretat social
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Compensació representació president
Dietes
Junta i Assemblea
Treball
Projectes
Assessoria
Projectes
Web
Altres projectes
Publicacions
Plecs
Frontissa
Catàleg
Subscripcions i quotes
Material oficina
Serveis bancaris

156.430,36
58.903,91
44.813,25
14.090,66
100.526,45
34.106,06
13.385
4.500
1.500
1.500
4.885
23.894,12
1.694,12
22.200
19.601,27
7.200
3.401,27
9.000
655
1.100
900

S’aprova la memòria econòmica de l’exercici 2010 i el pressupost de l’any 2011.
S’aprova organitzar una jornada per a trobar estratègies davant la situació econòmica actual.
11.- Adhesió de nous centres d’estudis
Des de l’última Assemblea General, han demanat l’adhesió a la CCEPC els següents centres
d’estudis:
* Associació de Cultura del Comú de Particulars . La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
* Associació d'Estudis Torellonencs. Torelló (Osona)
* Associació Grup de Recerca de Cerdanya. Puigcerdà (Cerdanya)
* Centre d'Estudis d'Altafulla. Altafulla (Tarragonès)
* Centre d'Estudis Escalencs. L'Escala (Alt Empordà)
* Institut d'Estudis Ceretans. Puigcerdà (Cerdanya)
* Tot Història Associació Cultural. Barcelona (Barcelonès)
L’Assemblea ratifica aquestes incorporacions. Els centres d'estudis adherits a la CCEPC
arriben a 113.
Precs i preguntes
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Carles Riba, del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat explica que Viquipèdia en
català celebra el seu 10è aniversari i que el 19 de març volen batre el rècord d’edició. Demana
la col·laboració dels centres d’estudis. Des del seu centre d’estudis o des de la Coordinadora es
pot donar suport per a fer asquestes edicions.
Pilar Massana, del Centre d’Estudis de L’Hospitalet expressa la preocupació pel futur del
Memorial Democràtic i per la seva continuïtat.
S’acorda que la CCEPC redacti un comunicat sortit de l’Assemblea, expressant aquesta
preocupació.
Pau Vinyes, de Tot Història Associació Cultural, diu que cal expressar-nos sobre el tancament
de les emisions de TV3 al País Valencià.
Sobre aquest tema, es decideix consultar els nostres centres d’estudis valencians.
Joan Maria Puiggrós, del Grup d’Estudis d’Esplugues, proposa que quan la Coordinadora faci
una acció, tingui en compte el pes de tot el col·lectiu.
Sense més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària de la
CCEPC, estenc aquesta acta.
Solsona, 26 de febrer de 2011

Josep Santesmases i Ollé
President

Pilar Tarrada i Gol
Secretària
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