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Acta de la XX Assemblea General Ordinària
de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Centre de Lectura de Reus
Dissabte, 25 de febrer de 2012, a les 11h.

Ordre del dia
- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior.
- Memòria activitats 2011 / Proposta activitats 2012
1.- Funcionament intern i relació amb els centres
2.- Relacions institucionals
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
4.- Activitats
5.- Memòria econòmica 2011
6.- Pressupost 2012
7.- Adhesió nous centres d’estudis
- Precs i preguntes
Assistents
Assisteixen a l'Assemblea els representants de les següents 40 entitats adherides a la
CCEPC:
Associació Cultural del Montserrat, Ateneu Popular de Calonge, Centre de Lectura de Reus,
Centre d'Estudis Argentonins, Centre d'Estudis Cadaquesencs, Centre d'Estudis Comarcals
del Baix Llobregat, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Centre d'Estudis d'Altafulla,
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Centre
d'Estudis del Bages, Centre d'Estudis de les Garrigues, Centre d'Estudis del Gaià, Centre
d'Estudis de L'Hospitalet, Centre d'Estudis del Priorat, Centre d'Estudis d'Ulldecona, Centre
d'Estudis Històrics de Terrassa, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Centre d'Estudis Molletans,
Centre d'Estudis Planers, Centre d'Estudis Ribagorçans, Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau
de Palomar", Centre d'Estudis Santjustencs, Centre d'Estudis Selvatans, Centre d'Estudis
Sinibald de Mas de Torredembarra, Fundació Bosch i Cardellach, Fundació Roca i Galès,
Grup d'Estudis d'Esplugues, Grup d'Estudis Hortariu, Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat,
Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell,
Institut d'Estudis Penedesencs, Institut Menorquí d'Estudis, L'Arboç-Acthiva't, Patronat
Francesc Eiximenis, Societat Andorrana de Ciències, Tot Història i Terra dels Avis.

Acords
Josep Santesmases, president de la CCEPC pren la paraula i fa referència a la continua
col·laboració entre la Coordinadora i l'Irmu. A continuació informa sobre els següents temes:

Aprovació, si s'escau de l'acta de l'Assemblea Anterior
S'aprova l'acta de l'Assemblea celebrada a Solsona el 26 de febrer de 2011.
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1.- Funcionament intern i relació amb els centres
Desenvolupat el 2011
1.1.- Reunions itinerants de la Junta de Govern. Reunions celebrades l’any 2011 A
Altafulla, Vila-rodona, Barberà de la Conca, Vilanova i la Geltrú, Poble Sec (Barcelona) i Olot.
1.2.- 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. Es fa una breu síntesi dels
actes on ha participat i les tasques realitzades.
1.3.- Rescissió del contracte de la cap de projectes
Es comunica que des de finals del mes de desembre l'Eva Garcia Lleixà ja no treballa amb
nosaltres. Els reajustaments pressupostaris de la CCEPC han fet que es donés per acabat el
contracte d'obra i servei.
1.4.- Trobades de centres d’estudis
Es fa una relació de totes les trobades territorials de centres on ha participat la CCEPC.
1.5.- Assistència a actes dels centres
Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes.
Proposta pel 2012
1.6.- Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern.
S'acorda continuar amb aquesta fórmula.
1.7.- Dedicació del president de la CCEPC
S'acorda continuar amb aquesta compensació.
1.8.- Trobades de centres d’estudis
S'acorda continuar amb la participació a les trobades.
1.9.- Assistència a actes dels centres
S'acorda continuar assistint a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho
demanin.
1.10.- Carnet dels centres d'estudis
Informació a la documentació de l'Institut Ramon Muntaner.

2.- Relacions institucionals
Es detallen les institucions i entitats que mantenen relació amb la CCEPC: IEC, diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Memorial Democràtic, Fundació PuntCAT, Assoc.
Catalana de Premsa Comarcal, L'Avenç, Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Fundació
Mútua Catalana, FIECOPV, Fundació Roca i Galès, Ens de Comunicació Associativa,
Fundació del Món Rural, Museu Marítim, Obra Social Unnim, UCE, Taula de Comunicació.
2.2.- Reunió amb el Conseller Ferran Mascarell
S'explica la reunió conjunta CCEPC/IRMU realitzada el 13 d'octubre amb el conseller de
Cultura Ferran Mascarell, per tenir informació directa de les activitats i projectes realitzats i
previstos així com també del conjunt del centres. La valoració del conseller és molt positiva,
però tanmateix ens va advertir que l’any 2012 serà molt dur i ens va aconsellar molta
prudència. Ens va demanar un document molt sintetitzat de la nostra activitat per poder tenir
informació clara i precisa quan li correspongui argumentar les inversions, davant del govern.
2.3.- Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos
S'informa que en el marc del conveni signat entre IRM, CCEPC i l’Institut Cartogràfic de
Catalunya es va convocar la beca Josep M: Domènech per a la realització d’un estudi sobre
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les Assemblees Intercomarcals d’Estudiosos. La beca va ser guanyada per Lourdes Plans
que actualment hi està treballant sota la tutela de Joaquim M. Puigvert, professor de la UdG.
2.4.- Direcció General de la Memòria Democràtica
Es recorda que a l’Assemblea 2009 es va triar Ramon Arnabat com a representant de la
CCEPC al Consell Consultiu del Memorial Democràtic de Catalunya.
S'informa que durant el 2011 només s’ha convocat una vegada el Concell Consultiu amb
l’objectiu de comunicar el tancament de l’edifici de Via Laietana.
Seguint els acords de l’Assemblea de Solsona, la CCEPC va adreçar una carta amb data de
15 de març a la Consellera Joana Ortega, on expressàvem la nostra preocupació per la
continuïtat del Memorial. No en vam rebre resposta.
L’11 d’abril ens vam reunir amb Joan Auladell, Director General de Relacions Institucionals,
sense poder aclarir els nostres dubtes. També li vam demanar suport al VIII congrés de la
CCEPC, cosa que no va ser possible. Tenim cert compromís de suport per a l’edició de les
actes.
2.5.- Fundació puntCAT. Participació al patronat.
Des de l'any 2010 en Carles Riba, vicepresident primer de la CCEPC, és el nostre
representant al patronat de la Fundació puntCAT.
S'informa de les reunions desenvolupades i del canvi de junta a la Fundació puntCAT.
2.6.- Ens de Comunicació Associativa
La CCEPC forma part d'aquesta entitat formada per federacions d'entitats culturals.
S'informa que el passat dia 7 de febrer va tenir lloc l’assemblea general al Palau de la
Generalitat, amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya. En el transcurs de
l’acte es va fer la presentació del núm. 1 de la nova revista Canemàs, revista de pensament
associatiu. La revista tindrà una periodicitat semestral.
A través de l'Ens oferim als centres d'estudis cursos de formació i gaudim d'eines per a
difondre les activitats de la Coordinadora.
2.7.- Proposta pel 2012
S'corda que es mantinguin aquestes relacions institucionals, potenciar la participació dels
centres als juts de la fundació PuntCAT i reprendre les relacions amb el Memorial
Democràtic.
2.8.- Presència a la premsa i a les revistes especialitzades
S'acorda continuar col·laborant quan se’ns demani, amb les revistes i publicacions dels
centres, aportant-hi articles. Al mateix temps intentar tenir més presència en revistes i
suplements d’àmbit general. En aquests moments estem en negociació per concretar una
col·laboració amb el suplement “Cultura” de El Punt Avui.

3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
M.Carme Jiménez, directora de l'Irmu, informa sobre els següents temes:
En els darrers anys s’ha avançat considerablement en la visibilitat, l’enfortiment de la xarxa i
el prestigi social dels centres d’estudis. Aquestes fites s’han aconseguit, en part, gràcies a
una sèrie d’eines i projectes que s’han anat posant a disposició dels centres, que s’han anat
modificant i adaptant, i que encara no són prou aprofitades pel conjunt de les entitats.
La directriu del Departament de Cultura actual és “un col·lectiu sense xifres no existeix” i per
aquest motiu és important una major participació de les entitats en els diferents projectes i un
major aprofitament de les eines disponibles. Si això es produeix, serà més senzill traduir els
projectes en xifres i mostrar el gran dinamisme dels centres i la incidència de la seva activitat
en el territori i en el conjunt de la cultura catalana.
BALANÇ DE PROJECTES
Comunicació i visibilitat:
Ens cal que un major nombre d’entitats participin d’aquestes eines per a fer més visible el
col·lectiu:
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PORTAL DE L’IRMU: Tots els centres disposeu d’un codi i una clau per a incorporar la vostra
informació.
AGENDA SETMANAL:
* El darrer any s’han realitzat modificacions importants en l’agenda setmanal (nova distribució
dels àmbits territorials, incorporació de nous apartats, nou disseny més modern i àgil).
* El percentatge de centres que ens fan arribar la seva informació per a incorporar-la a
l’agenda és baix.
* En canvi, l’agenda és el vehicle principal que es fa servir des de l’IRMU per arribar a les
persones interessades en seguir l’activitat dels centres d’estudis, a l’administració, als mitjans
de comunicació com l’Associació Catalana de Premsa Local i Comarcal o a d’altres col·lectius
amb qui mantenim acords.
* També volem que l’agenda serveixi per traduir en dades l’activitat dels centres d’estudis.
Des de l’administració se’ns demana poder traduir en xifres què significa l’activitat dels
centres en el territori.
LES XARXES SOCIALS: L’Institut Ramon Muntaner és present a facebook i d’aquesta
manera arriba diàriament a molta gent.
PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Disposa d’un apartat de novetats editorials, una agenda i un
apartat de notícies.
RACO: La presència de les publicacions dels centres en aquest projecte continua creixent i
les xifres de visites i descàrregues de les revistes continuen pujant.
CALENDARI: El calendari d’enguany recull 170 activitats.
Projectes
REVISTA-MEMÒRIA 2010-2011
Apareixerà en breu. Hem creat una part central que recull algunes dades relacionades amb
l’activitat de l’IRMU i dels centres.
VIII RECERCAT
Tarragona, 12 i 13 de maig de 2012.
VENDA DE PUBLICACIONS
L’Institut va vendre fins a Octubre de 2011 entorn 125 llibres i revistes de centres i instituts
d’estudis a través de diferents projectes: Recercat, Fira del Llibre Ebrenc, presentacions, Nus
de Llibres i Bestiari.
INVENTARI DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA
Tenim l’encàrrec del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de fer
l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya. L’encàrrec està dotat econòmicament.
L’Inventari es realitzarà a través d’encàrrecs als centres.
CARNET DELS CENTRES D’ESTUDIS
Estem treballant en la creació d’un carnet dels centres d’estudis: per una banda serà comú a
tots els centres i per l’altra identificarà a cada centre i als seus socis.
Aquest carnet comptarà amb una sèrie d’avantatges que estem pactant amb institucions,
empreses, etc.
Objectiu: visibilitat, comptabilitzar el nombre de persones vinculades als centres, oferir
avantatges als socis, captar-ne de nous.
Necessitem que aneu preparant el llistat dels vostres socis. Només necessitem: nom,
cognoms i DNI.
CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA
Móra la Nova i Ascó, els dies 18 i 19 de maig. Hi haurà tot un conjunt d’activitats
complementàries. Estem treballant en l’edició de les actes de les Jornades celebrades el
2011 a Berga amb el títol “Els jocs i la interculturalitat”.
AJUTS
De moment, podem mantenir les convocatòries d’ajuts a activitats i publicacions però no la de
projectes.
Si no hi ha complicacions, les convocatòries per al 2013 s’obriran i es tancaran abans.
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Us informem que actualment el Departament de Cultura disposa d’una finestreta única
vinculada a les convocatòries de subvencions i que des d’allà es realitzaran tots els tràmits,
l’avaluació de les sol·licituds, les resolucions i els seguiments.
FIRA DEL LLIBRE EBRENC
Móra d’Ebre, 2 i 3 de juny. L'Irmu participem en l’organització. Coincideix amb Litterarum. Fira
d’Espectacles Literaris. S’oferiran promocions als centres d’estudis que hi vulguin assistir.
COL·LABORACIÓ EN LES TROBADES D’ENTITATS
L’IRMU col·labora i participa en les Trobades d’Entitats celebrades: Maresme, Penedès,
Lleida, Diòcesi de Tortosa, Trobades Culturals Pirinenques, Baix Llobregat, Comarques
Gironines... Oferim suport logístic i la possibilitat de disposar de carpetes i bolígrafs
TASTETS DE PATRIMONI
Activitat que té com a objectiu fer difusió de la recerca realitzada des dels centres d’estudis.
La vàrem iniciar amb la Biblioteca Pública de Tarragona i ara s’’estendrà a les Terres de
l’Ebre. Inclou 2 conferències per semestre i una sortida.
DESCOBREIX LA TEVA HISTÒRIA.
Projecte d’itineraris històrics vinculats als Grups de Recerca Local de Barcelona. Parteix de la
Commemoració del Centenari de la Setmana Tràgica.
ACTIVITATS VINCULADES A L’INVENTARI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Continua la col·laboració amb l’Observatori de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya. El proper 3 de març es fa la presentació anual de l’IPEC a Argentona. Els centres
que esteu interessats en realitzar recerques de caire etnològic teniu una bona oportunitat per
a informar-vos.
III JORNADA D’HISTÒRIA I PATRIMONI MARÍTIM
Barcelona, 1 de desembre de 2011.
COL·LOQUI D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS
La propera edició tindrà lloc el 2013 a Núria. La temàtica proposada per a l’edició 2013 és “El
fet religiós al Pirineu”. S’iniciaran les reunions per a dissenyar el programa.
S’està treballant en l’edició de la publicació del Col·loqui celebrat el 2011 a Salardú.
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Us proposem dissenyar un programa conjunt d’activitats vinculades a les jornades europees
de patrimoni que tenen lloc el mes de setembre. Podria ser una molt bona eina que ens
donaria visibilitat. El termini serà mitjan mes de juliol.
ESPAI DESPUIG
S’editarà la darrera edició celebrada el mes de novembre de 2011 a Lloret de Mar amb el títol
“ L’associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació per a la mediació”.
PROJECTE "ARXIU DE LA MEMÒRIA PERSONAL"
Col·laborem en el projecte "Arxiu de la Memòria personal". L'objectiu es fer-vos arribar tota la
informació del projecte perquè hi pugueu participar les entitats i persones que esteu
interessades.
ASSESSORAMENT PER A LES REVISTES CIENTÍFIQUES
Realitzarem unes sessions d’assessorament adreçades a aquelles entitats que editeu
revistes i esteu interessats a què estiguin millor posicionades a les llistes d’avaluació.
PARTICIPACIÓ EN ELS ACTES COMMEMORATIUS DE LA FI DE L'ORDE DEL TEMPLE
PARTICIPACIÓ I IMPULS DE PREMIS DE RECERCA
En definitiva, és important fer-nos visibles com una potent xarxa de cultura en el territori ja
que d’aquesta manera disposarem de més recursos, ens arribaran encàrrecs des de
l’Administració vinculats a recerca i patrimoni, podrem vendre les publicacions i podrem
incrementar la base social.

4.- Publicacions
Desenvolupat el 2011:
Josep Santesmases informa que durant el 2011 s'han editat 10 números del butlletí mensual
Infocentres i els dos números corresponents a la revista semestral Frontissa (21 i 22)
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També s'ha editat i presentat el catàleg de l'exposició "El món agrari a les terres de parla
catalana".
Pel que fa a l'edició de Plecs d'història local, s'han editat els quatre números corresponents al
2011 (del 140 al 143).
Portals de venda de publicacions a internet
Informació a la documentació de l'Institut Ramon Muntaner.
Previsió pel 2012:
Es decideix mantenir l'edició i la periodicitat del butlletí Infocentres i de les revistes Frontissa i
Plecs d'història local..
Aquest 2012 també s'editaran les actes del VIII congrés "1960-1980. Transicions i canvis a
les terres de parla catalana".
Es donarà suport a la venda de publicacions a internet.

5.- Servei d’assessorament
Desenvolupat el 2011:
5.1.- Servei d’assessorament des de l’assessoria Talaia.
S'informa de l'ús d'aquest servei que han fet els centres d'estudis.
5.2.- Organització de cursos de formació.
S’han ofert dos cursos sobre comunicació a través de l’Ens de Comunicació Associativa:
5.3.- Pòlisses de responsabilitat civil.
Durant l'any 2011, 10 centres d'estudis han contractat la pòlissa de responsabilitat civil
acordada entre la Coordinadora i Catalana Occident.
Previsió pel 2012:
5.4.- 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.
5.5.- Organització de cursos de formació.
Cursos de l'Ens i altres sessions o informes sobre temes fiscals, laborals, comptables o legals
que puguin interessar els centres d'estudis.
5.6.- Pòlisses de responsabilitat civil.
Aquest 2012 tornarem a informar sobre aquest servei.

6.- Jornades i congressos
Desenvolupat el 2011:
6.1.- VIII Congrés de la CCEPC "1960 - 1980. Transicions i canvis
Celebrat els dies 10, 11 i 12 de novembre a Barcelona i a Cornellà de Llobregat.
S'han presentat al congrés 35 comunicacions, 8 ponències i 3 relatories, que seran recollides
a les corresponents actes, mentre que hi ha hagut 80 persones inscrites i més de 100
assistents a les diverses sessions del congrés a més dels 120 assistents a la inauguració de
l'exposició.
Les sessions del congrés es van retransmetre en directe via web i sabem que 180 persones
ens han seguit virtualment, algunes d’elles des de llocs com els EUA.
6.2.- VII Col·loqui d'Estudis Transpirinencs.
Els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre se va celebrar a Salardú (la Val d’Aran) el VII
Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, sota el títol “Els pirineus visitats”. La CCEPC participa en
l'organització.
6.3.- Jornades "Comunicació i patrimoni cultural"
En col·laboració amb l'entitat Taula de Comunicació, es van celebrar al col·legi de Periodistes
a Barcelona, els dies 14 i 15 de desembre.
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6.4.- Altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.
Previsió pel 2012:
6.5.- Plantejament IX Congrés de la CCEPC
Es proposa vincular el IX congrés de la CCEPC al tricentenari del 1714. Ja s'han fet alguns
contactes i cal crear un grup que en defineixi l'orientació.
Jordi Soldevila del Centre de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà" proposa que també es
pensi en dedicar algun congrés a temàtiques que no siguin d'història.
Es considera que el 1714 és una data molt important i dedicar aquest congrés a una temàtica
que hi estigui relacionada.
6.6.- Participació a altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.

7.- Web de la CCEPC
7.1.- Resum de les principals estadístiques 2011
S'informa sobre les principals dades d'ús de l'espai web de la CCEPC. Respecte a l'any 2010,
hem guanyat 275 visitants i hem augmentat el nombre de visites en 2.374.
7.2.- Previsió 2012
Continuar ampliant els continguts del web.

8.- Exposicions
Desenvolupat el 2011:
8.1.- Banc d’imatges i exposició sobre “El món agrari”
El dia 2 de març es va inaugurar l'exposició "El món agrari a les terres de parla catalana" i el
Banc d'Imatges, al Palau Robert de Barcelona.
L'exposició ha fet un circuit de 12 localitats durant el 2011. A cada lloc on s'ha programat
s'han organitzat activitats paral·leles.
Previsió pel 2012:
8.2.- Banc d’imatges i exposició “El món agrari”
Ara ja tenim la segona còpia de l'exposició acabada. Per a poder començar a definir el doble
circuit d'itinerància pels anys 2012 i 2013, hem fet públiques les bases que regularan la
cessió de l'exposició.

9.- Memòria econòmica 2011
Ignasi Cuadros, tresorer de la CCEPC, informa sobre la memòria econòmica 2011 i la
proposta de pressupost per l'any 2012.
9.1.- Compte de Pèrdues i Guanys 2011
Ingressos propis
Inscripció congressos
Prestació de serveis
Venda de publicacions
Quotes de socis
Donatius
Ajuts privats
Institut Ramon Muntaner

INGRESSOS
17.941,93
27,78
2.571,19
317,86
13.029,93
1.995,17
85.233,68
60.733,68

DESPESES

7

Acta de la XX Assemblea General Ordinària de la CCEPC

Fundació Mútua Catalana
Obra Social Unnim
Aprovisisonaments
Material oficina
Pòlissa riscos laborals
Subvencions oficials
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Aplicació subvencions 2010
Ajustaments positius IVA
Despeses de personal
Sous i salaris
Seguretat Social Empresa
Compensacions al càrrec (President)
Altres despeses d'explotació
Serveis Talaia
Serveis professionals
Serv. Prof. Jornades i Congressos
Serv. Prof. Edició llibres
Serveis bancaris
Publicitat
Subscripcions i quotes
Edició revistes Frontissa i Plecs
Dietes treball
Dietes Junta i Assemblea
Dietes jornades i congressos
Dietes exposició
Despeses exposició
Despeses jornades i congressos
Despeses extraordinàries
Amortització d'immobilitzat (ordinador)
Ingressos financers
Despeses financeres
Interessos compte de crèdit
Escriptura compte de crèdit
Total ingressos
Total despeses
RESULTAT DE L'EXERCICI
1.453,06€

4.500,00
20.000,00
764,58
312,06
452,52
41.000,00
7.000,00
5.000,00
12.000,00
17.000,00
594,64
57.601,71
45.593,97
12.007,74
31.263,87
83.518,19
3.355,25
3.353,47
2.900,00
3.020,00
374,73
47,06
653,00
10.564,02
2.923,53
2.855,73
1.716,94
2.209,75
18.444,86
232,93
0,81
193,91
0,93
645,09
395,09
250,00
144.771,18
143.318,12

9.2.- Balanç de situació a 31 de desembre de 2011
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2011
ACTIU
Actiu corrent
Quotes per cobrar
Deutes de l'Administració
Altres deutors
Efectiu
PASSIU
Patrimoni net
Fons social
Reserves voluntàries
Resultat exercici 2011
Passiu corrent

69.185,95
69.185,95
3.283,87
45.799,54
12.574,00
7.528,54
54.174,28
34.672,90
18.048,32
1.453,06
15.011,67
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Deutes amb entitats de crèdit
Altres creditors: professionals,empreses, hisenda, ss, dietes Junta
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

292,84
14.718,83
69.185,95

10.- Pressupost 2012
PREVISIÓ DE DESPESES
Personal
44.256,71
Sou Coordinador
34.757,35
SS Coordinador
9.499,36
Compensació càrrec (president)
31.263,87
Projectes
27.557,16
Frontissa
3.350,48
Plecs
6.221,68
Actes VIII congrés
9.800
Web
1.694
Trobada ccee Lleida
500
Assessorament ccee
991
Món agrari
5.000
Despeses funcionament
10.502,91
Talaia
3.094
Ens / L’Avenç
655
Pòlissa riscos laborals
353,91
Dietes Junta/Assemblea
2.900
Dietes Treball
2.100
Comissions banc
500
Pòlissa de crèdit
500
Material oficina
400

113.580,65

PREVISIÓ D'INGRESSOS
Quotes
13.570,83
Venda llibres
150
IRM
61.685,68
Diputació Barcelona
6.000
Diputació Lleida
12.000
Diputació Girona
5.000
Diputació Tarragona
3.000
FMC
5.000
Altres subv. i ajuts
2.500
Ingressos món agrari
4.000
Donatius
673
Ingressos financers
1,14

113.580,65

Antoni Gavaldà, de la Fundació Roca i Galès, proposa que es contacti amb l'Obra Social de
La Caixa.
11.- Adhesió de nous centres d’estudis
Josep Santesmases informa que des de l'última Assemblea General, han sol·licitat l'adhesió a
la CCEPC le següents entitats:
* Centre d'Estudis Cadaquesencs. Cadaquès (Alt Empordà)
* Centre d'Estudis Martorellencs. Martorell (Baix Llobregat)
* Grup de Recerques Històriques de Castelldefels "El Torreó" (GREHIC). Castelldefels
(Baix Llobregat)
* Grup d'Estudis Hortariu de l'Ateneu Popular de Ponent. Lleida (Segrià)
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* Terra dels avis. Elna (Rosselló). Catalunya Nord
Durant l'any 2011 també ens ha arribat la sol·licitud de baixa de:
Fent Història. Associació Catalana d'Estudis Històrics. Barcelona (Barcelonès)
L'Assemblea aprova les noves incorporacions i la baixa de Fent Història. Amb aquestes
incorporacions, els centres d'estudis adherits a la CCEPC arriben a 117.

Precs i preguntes
- Pau Vinyes, del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias demana que es continuï insistint amb el
Memorial Democràtic i el Centre d'Història Contemporània de Catalunya.
- Josep M. Grau del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, proposa que s'incorporin a
RACO les aportacions a les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos. M. Carme Jiménez,
directora de l'Irmu, diu que està pendent de fer-ho.
- Joan Àngel Frigola pregunta si el carnet Recercat també el podran tenir les entitats sòcies
de centres d'estudis. M. Carme Jiménez diu que encara cal veure com es fa.
- Jaume Mascaró de l'Institut Menorquí d'Estudis diu que el Govern Balear és a punt de
tancar l'Espai Mallorca. Demana que es faci una carta recolzant la llibreria.
- Josep Jàvega, del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà pregunta com es controlaran
les altes i baixes de socis i el carnet Recercat. M. Carme Jiménez diu que el carnet es
renovarà cada 5 anys i en aquest període les altes i baixes s'hauran de gestionar entre l'Irmu i
els centres d'estudis.

Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc
aquesta acta.

Josep Santesmases Ollé
President

Pilar Tarrada Gol
Secretària

Reus, 25 de febrer de 2012 a les 14 hores.
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