ACTA ASSEMBLEA CCEPC 2013

ACTA DE LA XXI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dissabte, 23 de febrer de 2013, 11.45h
Seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs
Pl. de la Catedral, s/n - Lleida (Segrià)
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior.
2.- Memòria activitats 2012 / Proposta activitats 2013
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
4.- Memòria econòmica 2012
5.- Pressupost 2013
6.- Adhesió nous centres d’estudis
7.- Precs i preguntes
Assisteixen a l'Assemblea els següents centres d'estudis socis:
Arxiu de Tradicions de l'Alguer, Centre de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà", 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 Ribera d'Ebre,
Centre d'Estudis del Bages, 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 Santjustencs, Associació de Cultura
del Comú de Particulars, Fundació Bosch i Cardellach, Grup de Recerques Folklòriques
d'Osona, Grup d'Estudis d'Esplugues, Institut d'Estudis Baleàrics, Institut d'Estudis Comarcals
de la Marina Alta, Institut d'Estudis Comarcals del Pla d'Urgell, Institut d'Estudis del Baix
Cinca, Institut d'Estudis Ilerdencs, Institut d'Estudis Penedesencs, Institut d'Estudis Vallencs,
Institut Menorquí d'Estudis, Patronat d'Estudis Osonencs, Societat Andorrana de Ciències,
Taller d'Història de Gràcia, Tot Història.

1.- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea 2012.
S'aprova l'acta de l'Assemblea anterior amb l'esmena d'incorporar al llistat de centres
assistents el Centre de Recerques del Pla d'Urgell "Mascançà" i el Taller d'Història de Gràcia.
Josep Santesmases, president de la CCEPC, exposa la següent memòria d’activitats
desenvolupades durant l’any 2012 i la proposta pel 2013.

2.- Memòria activitats 2012 / Proposta activitats 2013
Funcionament intern i relació amb els centres
Desenvolupat el 2012
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Reunions itinerants de la Junta de Govern. Reunions celebrades l’any 2012:

S’han celebrat set reunions de Junta a diverses poblacions
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.
Durant l’any 2012 per qüestions relacionades amb la representació de la presidència de la
CCEPC i de la vicepresidència segona de l’IRMU (reunions, presentacions de l’exposició “El
món agrari”, presentacions de llibres i revistes, conferències, i actes diversos) s’ha anat
quaranta vegades a Barcelona, i unes 70 vegades a 36 altres poblacions. En el cas de
Barcelona, en les gestions que afecten tant la CCEPC com l’IRMU, es procura sempre fer
coincidir en un mateix dia diverses reunions o altres activitats.
Adhesió a Coop57
Davant les dificultats de tresoreria, el 26 de novembre la CCEPC va ser acceptada com a
sòcia a Coop57, que és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que es dedica a
recollir estalvi popular per finançar projectes d’economia social i solidària. L’adhesió a
Coop57 comporta el pagament (un sol cop) de 1.000€ dels quals 901,52 € són aportació de
capital (que es pot recuperar si ens hi donem de baixa) i 98,48 € com a despeses
d’incorporació.
20è aniversari de la CCEPC
El dia 6 de juny d'ara fa vint anys, a la ciutat de Vic, vint-i-tres centres d'estudis van constituir
la Coordinadora de Centres d'Estudis de ParlaCatalana.
Es va organitzar un senzill acte commemoratiu el divendres 22 de juny a la sala d'actes del
Palau Marc, seu de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es volia
compartir aquesta celebració amb als centres d'estudis adherits, amb tots i totes els membres
de l'actual i de les anteriors juntes de govern i amb les persones, entitats i institucions que
han col·laborat o han donat suport a la Coordinadora durant aquest vint anys.
Presidí l'acte l'Honorable Ferran Mascarell, Conseller de Cultura i soci d'un dels nostres
centres adherits, que va valorar molt positivament la tasca desenvolupada per la CCEPC
durant aquest vint anys.
Trobades de centres d’estudis
Es relacionen totes les trobades de centres d’estudis del 2012, amb la participació de la
CCEPC.
Assistència a actes dels centres
Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes.

Proposta pel 2013
Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern.
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.
Dedicació del president de la CCEPC
Continuar amb aquesta compensació.
Trobades de centres d’estudis
Continuar amb la participació a les trobades. Organitzar i promoure la I Trobada de centres
d’estudis del Vallès Oriental.
Assistència a actes dels centres
Assistència a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho demanin.
Carnet dels centres d'estudis
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Informació a la documentació de l'Institut Ramon Muntaner.

Relacions institucionals
Es relacionen tots els acords i convenis que manté la CCEPC amb administracions i
institucions.
L’objectiu és mantenir aquestes relacions i fer-ne de noves, si s’escau.
Com a novetat, cal destacar:
* Durant el 2012 i fins ara s’han publicat 8 articles al suplement “Cultura” d’El Punt Avui.:
* Conveni amb la UB per a acollir estudiants en pràctiques del Departament d’Història de la
Universitat de Barcelona.
* Proposta per a estudiar les possibilitats de col·laboració amb Taula de Comunicació o bé
assumir-ne algunes de les tasques de desenvolupa.

Publicacions
Desenvolupat el 2012:
Butlletí Infocentres. Edició dels números 87 a 95.
Revista Frontissa. Edició dels números 23 i 24.
Edició de les actes del VIII congrés "1960-1980. Transicions i canvis a les terres de
parla catalana".
Editades amb Cossetània Edicions, el llibre correspon al volum setè de la col·lecció dedicada
als congressos de la CCEPC.
Suplement Plecs d'Història Local
Editat per l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC i L’Avenç. Gaudeix del suport de les quatre
diputacions catalanes. Des de la CCEPC fem arribar Plecs a tots els centres adherits.
El 2012 s’han editat quatre números (144 al 147).

Previsió pel 2013:
Edició mensual d’Infocentres. Mantenir-ne la periodicitat actual..
Publicació dels números 25 i 26 de la revista Frontissa.
El Consell de redacció s’ha de reunir per a concretar els continguts dels dos números del
2013.
Suplement Plecs d'Història Local
Continuar amb la publicació d’aquest suplement de la revista L’Avenç, editant els números del
148 al 151.
Reedició del catàleg de l'exposició
La llarga itineràcia de l’exposició fa que sigui necessària una reedició del catàleg per a poderlo fer arribar als llocs que acullen l’exposició.

Assessorament als centres i altres serveis
Desenvolupat el 2012:
Servei d’assessorament des de l’assessoria Talaia.
Durant l'any 2012 han utilitzat d'aquest servei 13 centres d'estudis (el mateix nombre que
l’any 2011) i ha tingut orientació les 139 consultes realitzades. Les consultes relacionades
amb l’IVA i amb la modificació d’estatuts, han estat amb diferència les més nombroses.
Organització de cursos de formació.
Es va oferir als centres adherits el curs anual de l’Ens de l’Associacionisme Cultural:
- Com potenciar els diferents mitjans de comunicació de les associacions? Reptes i propostes
de futur. El curs va tenir lloc a la seu de Vila Web el dia 1 de desembre.
Pòlisses de responsabilitat civil.
En aquests moments, una dotzena de centres adherits han contractat la pòlissa de
responsabilitat civil que fa oferir la CCEPC a través de Catalana Occident.
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Previsió pel 2013:
Manteniment del servei d’assessorament.
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia.
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.
Pòlisses de responsabilitat civil.
Hem mantingut reunions amb Arç Cooperativa, una cooperativa de serveis integrals
d’assegurances i consum responsable, amb l’objectiu de millorar l’oferta que fem als centres
d’estudis a l’hora de subscriure pòlisses de responsabilitat civil.
L’Assemblea acorda continuar els contactes i millorar aquest servei.

Jornades i congressos
Desenvolupat el 2012:
Definició del IX Congrés “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les
terres de parla catalana”.
L’Assemblea General el 2012 va aprovar que el proper congrés de la CCEPC es vinculés a
les commemoracions del 1714.
S’ha creat un comitè científic i organitzador del congrés, que ha decidit el títol “Després de les
Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana” , les dates : febrer de 2014
i el lloc de celebració : Cervera.
Ara es treballen els continguts, els àmbits i els posssibles ponents del congrés.
Altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.

Previsió pel 2013:
Preparació IX Congrés de la CCEPC
Donat que el proper congrés es desenvoluparà durant el mes de febrer de 2014, haurem
d’arribar a finals del 2013 amb tots els temes organitzatius gairebé tancats.
Congrés obert “1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana”
Cicle de conferències repartides pel territori i impartides pels mateixos ponents del VIII
congrés o altres conferenciants sobre les temàtiques que s’hi van tractar. S’oferirà als centres
la possibilitat d’acollir una conferència. El cicle complet podria ser d’unes 25 conferències.
El Memorial Democràtic de Catalunya hi participarà com a coorganitzador del projecte,
assumint directament el cost d’una part del pressupost.
Centenari de la Mancomunitat de Catalunya 1914-2014
Des de la CCEPC i l’IRMU s’ha parlat amb l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la
Diputació de Barcelona per tal d’establir i concretar una proposta de col·laboració amb motiu
de la commemoració del centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya.
El projecte es podria ampliar a les quatre demarcacions de Catalunya.
A partir de les aportacions rebudes des dels centres estudiar la possibilitat de realitzar una
exposició itinerant, a partir de la visió territorial.
Participació a altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.

Web de la CCEPC
Resum de les principals estadístiques 2012
En relació a 2011, durant el 2012 ha baixat el nombre de visitants diferents (—24%) i el
nombre total de visites (—7,9%), però s’ha produït, malgrat això, un substancial augment de
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les pàgines visitades (+30,5%), que es concentra en els últims quatre mesos de l’any.
Aquesta tònica es manté en el temps transcorregut de 2013.
Previsió 2013
Continuar ampliant els continguts del web i incorporar una secció de vídeos.

Exposicions
Desenvolupat el 2012:
Exposició sobre “El món agrari”
El mes de març de 2012 va començar a itinerar també una segona còpia, tot generant un
doble circuit que ha portat l’exposició durant l’any 2012 a 22 localitats.
Podem ja valorar molt positivament els resultats del circuït itinerant.
Queda encara tot aquest any de circuït i tal vegada abans de l’estiu ,si veiem que les
exposicions aguanten, es podria fer una altra convocatòria per l’any 2014.

Previsió pel 2013:
Exposició “El món agrari”
A primers de 2013 s'han hagut de reparar les estructures de la segona còpia de l'exposició.
El calendari de programació omple tot l'any 2013 i fins i tot hi ha dos compromisos pel 2014.
Caldrà veure en quin estat arriben les còpies a finals d'any i decidir si fem una oferta de
programació per l'any 2014, potser amb només una còpia.
Començar a definir la temàtica de la propera exposició itinerant
Cal començar a treballar la temàtica i el format de la propera exposició itinerant. Si apliquem
el sistema utilitzat amb les exposicions sobre Lluís Companys i sobre el món agrari, hem de
treballar amb dos anys de previsió, el primer per a donar a conèixer el projecte i engegar la
campanya de col·laboració amb els centres d'estudis per a aportar el material demanat i el
segon any per a definir l'estructura, els continguts i construir l'exposició.

3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
M.Carme Jiménez, directora de lIrmu, presenta un resum de les activitats i projectes més
destacats.
TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN
Estem treballant amb pressupost prorrogat a l’espera dels pressupostos de la Generalitat.
Amb les eleccions de novembre de 2012 s’han produït alguns canvis en els òrgans de la
Generalitat que provocaran modificacions en el patronat. Tot i així, molts repetiran en el
càrrec, entre ells l’actual president i Director General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals, el Sr. Lluís Puig i Gordi.
ACTIVITATS I PROJECTES
COMUNICACIÓ I VISIBILITAT
Insistir en la necessitat que els centres ens facin arribar les seves activitats.
IX RECERCAT I XVIII TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS DE
LES TERRES DE GIRONA
Tindran lloc a Ripoll els dies 27 i 28 d’abril de 2013.
FIRA DEL LLIBRE EBRENC
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Móra d’Ebre, 30 de maig, 1 i 2 de juny. Coincideix amb Litterarum. Fira d’Espectacles
Literaris. S’oferiran promocions als centres d’estudis que vulguin assistir que inclouen viatge
en autocar i entrada a espectacles literaris.
Xè ANIVERSARI DE L’IRMU. III JORNADA INSTITUT RAMON MUNTANER: CULTURA I
RECERCA EN EL TERRITORI.
El dia 6 de juliol de 2013 celebrarem a Móra la Nova aquesta tercera jornada amb l’objectiu
que sigui el punt de partida dels actes de commemoració del 10 anys de l’IRMU. Hi haurà un
balanç dels deu anys, la presentació del nou portal i la presentació d’alguns dels projectes i
activitats que han rebut suport de l’IRMU aquests anys.
COL·LOQUI D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS
27, 28 i 29 de setembre de 2013 a Núria. La títol del Col·loqui és: La Religió als Pirineus:
territori, societat i cultura.
REVISTA-MEMÒRIA 2011-2012
Apareixerà en breu. Al final recull un opuscle amb les dades més destacades d’aquest
període.
VENDA DE PUBLICACIONS
De moment, no es produeixen grans vendes, però és important fer el màxim de difusió i donar
accessibilitat a les nostres publicacions.
INVENTARI DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA
Estem treballant en aquest projecte que ha implicat una quarantena d’entitats i investigadors.
A l’abril hauríem de tenir totes les bases de dades per poder fer la revisió final i que el conjunt
del treball pugui ser lliurat a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionismes i Acció
Cultura a principis de juny.
CARNET DELS CENTRES D’ESTUDIS
S’estan enviant les bases de dades als centres i ja ens han estat retornades algunes.
Ja tenim els primers carnets impresos. Comptem amb una trentena de descomptes associats.
AJUTS
De moment, podem mantenir les convocatòries d’ajuts a activitats i publicacions. Estem
pendents del pressupost per veure si podem convocar la de projectes.
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 es probable que en breu també es
realitzi a Girona. Inclou 2 conferències per semestre i una sortida.
ACTIVITATS VINCULADES A L’INVENTARI DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC
Continua la col·laboració amb l’Observatori de l’Inventari del Patrimoni Etnològic i immaterial
de Catalunya.
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
La participació dels centres el 2012 ha estat molt ben valorada pel Departament de Cultura.
ESPAI DESPUIG
Acaba de sortir la publicació de l’edició del 2011 amb el títol “ L’associacionisme i els
equipaments culturals al territori: cooperació per a la mediació”.
Estem preparant l’edició del 2013 que tindrà lloc a la Vall d’Albaida.
PUBLICACIÓ DEL CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA
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Cap al mes de juny/juliol sortirà la publicació de les actes del Congrés internacional els Jocs
en la Història que es va celebrar els dies 18 i 19 de maig de 2012 a Móra la Nova.
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...
ASSESSORAMENT PER A LES REVISTES CIENTÍFIQUES
Recordeu que des de l’Institut us podem oferir assessorament sobre els criteris de qualitat de
les revistes científiques.
CONVENI AMB L’ACUP
Estem treballant en un conveni amb l’Associació d’Universitats Públiques Catalanes per
agilitzar les relacions entre els centres d’estudis i les universitats.
Es recorda que el personal de l’Institut Ramon Muntaner: Mercè, Pineda, Núria, Carles, Elena
i M.Carme estem a la vostra disposició per tot allò en què us puguem ajudar. Teniu el nostre
telèfon i correu electrònic.

4.- Memòria econòmica 2012
Ignasi Cuadros, tresorer de la CCEPC, presenta la següent memòria econòmica:
Compte de Pèrdues i Guanys 2012
Ingressos propis
Prestació de serveis
Venda de publicacions
Quotes de socis
Donatius
Ajuts privats
Institut Ramon Muntaner
Fundació Mútua Catalana
Obra Social La Caixa
Aprovisisonaments
Material oficina
Material informàtic
Compra de llibres
Pòlissa riscos laborals
Subvencions oficials
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona
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

INGRESSOS
17.694,37
3.517,29
133,75
13.270,33
773,00
78.622,03
63.122,03
6.500,00
9.000,00

DESPESES

1.051,56
594,31
11,64
33,04
412,57
20.000,00
7.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
67,72

(*)5.000,00

44.251,14
34.760,48
9.490,66
28.421,70
36.983,59
3.742,45
2.856,49
300,00
2.000,00
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Serveis bancaris
Despeses diverses
Subscripcions i quotes
Edició revistes Frontissa, Plecs i actes
Dietes treball
Dietes Junta i Assemblea
Dietes jornades i congressos
Dietes exposició
Dietes publicacions
Despeses exposició
Despeses jornades i congressos
Despeses financeres
Interessos compte de crèdit
Total ingressos
Total despeses
RESULTAT DE L'EXERCICI
5.403,90€

387,88
164,45
637,21
17.908,63
2.322,67
2.469,86
109,93
1.439,71
104,90
2.103,63
435,78
272,23
272,23
116.384,12
110.980,22

(*) Pèrdua de la subvenció 2011 de la Diputació de Girona.
Es proposa a l'Assemblea que el superàvit de l'exercici 2012 passi a les reserves voluntàries.
L’Assemblea aprova el tancament econòmic de l’exercici 2012 i passar el superàvit a les
reserves voluntàries.
Balanç de situació a 31 de desembre de 2012
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2012
ACTIU
Actiu no corrent
Inversió financera (capital a Coop57)
Actiu corrent
Quotes per cobrar
Deutes de l'Administració
Altres deutors
Efectiu
PASSIU
Patrimoni net
Fons social
Reserves voluntàries
Resultat exercici 2012
Passiu corrent
Deutes a curt termini
Altres creditors: professionals,empreses
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda
Seguretat Social
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

901,52
901,52
67.917,67
3.335,00
21.300,86
24.404,28
18.877,53
59.578,18
34.672,90
19.501,38
5.403,90
9.241,01
117,07
2.784,25
78,56
5.360,09
901,04
68.819,19
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5.- Pressupost 2013
Ignasi Cuadros, tresorer de la CCEPC, presenta el següent pressupost per l’exercici 2013:
PREVISIÓ DE DESPESES
Personal
Sou Coordinador
34.760,48
SS Coordinador
9.490,66
Compensació càrrec (president)
Projectes
Frontissa
1.632,48
Plecs
7.000
Web
1.694
Trobada ccee Lleida
500
Assessorament ccee
1.063,18
Expo Món agrari
3.500
Congrés Obert
3.000
IX Congrés
2.000
Reedició catàleg món agrari 3.000
Despeses funcionament
Talaia
3.850
Ens / L’Avenç
655
Pòlissa riscos laborals
450
Pòlisa resp. civil
280
Dietes Junta/Assemblea
2.900
Dietes Treball
2.200
Comissions banc
300
Material oficina
650
Material informàtic
500
Altres despeses
212,98

113.744,82
44.251,14

34.106,04
23.389,66

11.997,98

PREVISIÓ D'INGRESSOS
Quotes
13.450,63
Venda llibres
250
IRM
62.042,69
Diputació Barcelona
7.000
Diputació Lleida
10.000
Diputació Girona
5.000
Diputació Tarragona
3.000
FMC
6.000
Altres subv. i ajuts
3.000
Prestació de serveis
3.400
Donatius
600
Ingressos financers
1,50

113.744,82

L’Assemblea aprova el pressupost per a l’exercici 2013.

6.- Adhesió de nous centres d’estudis
Des de l’última Assemblea han demanat l’adhesió a la CCEPC els següents centres
d’estudis:
Circare. Grup de Recerca Històrica
Centre d'Estudis de Subirats - CESUB
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L’Assemblea ratifica l’adhesió d’aquestes entitats. Amb aquestes incorporacions, els centres
d'estudis adherits a la CCEPC arriben a 119.

7.- Precs i preguntes
Donat que el Centre d'Estudis de Subirats, nou centre adherit, no és present, Pilar Tarrada,
des de la perspectiva de l'IE Penedesencs, fa una petita presentació de l'entitat.
Carles Riba, del CEC Baix Llobregat, diu que està en marxa una nova llei d'administracions
locals i que la CCEPC en nom de tot el col·lectiu s'hauria d'oferir per a fer-hi aportacions,
donat el coneixement local dels centres d'estudis. El CEC Baix Llobregat ha elaborat un
manifest.
Josep M. Contel, del Taller d'Història de Gràcia, proposa que l'Assemblea tingui lloc cap a
meitat de març, per anar més tranquils. També pregunta per les exposicions en oferta dels
centres d'estudis.
M.Carme Jiménez, directora de l'Irmu respon que hi ha exposicions com ara sobre la
Setmana Tràgica, Apel·les Mestres o altres que es poden oferir i que l'Irmu pot fer de pont.
Jaume Mascaró, de l'Institut Menorquí d'Estudis explica que fa poc va morir Josep M. Vidal.
Proposa que a les assemblees i als Recercat es recordessin les persones que han estat
vinculades amb el col·lectiu dels centres d'estudis.
Sense més temes a tractar, el president aixeca le sessió de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
Lleida, 23 de febrer de 2013

Josep Santesmases Ollé
President

Pilar Tarrada Gol
Secretària
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