Acta de la XXII Assemblea General Ordinària
Casa de la Paraula. c/ Prat, 16
Santa Coloma de Farners, 15 març 2014. 11 h.
Assistents
Assisteixen representants dels següents centres d’estudis adherits:
Agrupació Cultural Vila-seca
Axiu de Tradicions de l’Alguer
Ateneu Popular de Calonge
Centre d’Estudis Com. del Baix Llobregat
Centre d’Estudis del Bages
Centre d’Estudis de L’Hospitalet
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
Centre d’Estudis Planers
Centre d’Estudis Ribagorçans
Centre d’Estudis Selvatans
Centre d’Estudis de Subirats
Fundació Bosch i Cardelllach
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat
Institut d’Estudis Com. de l’Alt Urgell
Institut d’Estudis del Baix Empordà
Institut d’Estudis Penedesencs
Patronat Francesc Eiximenis
Taller d’Història de Gràcia
Tot Història

Arrels Cultura de Caldes d’Estrac
Associació d’Estudis Torellonencs
Centre d’Estudis Cadaquesencs
Centre d’Estudis Com. d’Igualada
Centre d’Estudis del Gaià
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
Centre d’Estudis Molletans
Centre d’Estudis del Priorat
Centre d’Estudis Santjustencs
Centre d’Estudis Sinibald de Mas
Centre d’Estudis d’Ulldecona
Grup d’Estudis d’Esplugues
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Institut d’Estudis Com. de la Marina Alta
Institut d’Estudis Eivissencs
Patronat d’Estudis Osonencs
Societat Andorrana de Ciències
Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa

Ordre del dia
Aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior.
Memòria activitats 2013 / Proposta activitats 2014
1.- Funcionament intern i relació amb els centres
2.- Relacions institucionals
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
4.- Activitats
Memòria econòmica 2013
Pressupost 2014
Adhesió nous centres d’estudis
Precs i preguntes

Acords
Abans de començar amb els temes de l’ordre del dia, es recorda Toni Carrió, Julià Lladó
i Josep Miquel Vidal, que ens han deixat aquest any.
També deixem constància de la contínua col·laboració entre la CCEPC i l’IRMU en la
major part d’activitats i projectes que seran reflectits en aquesta assemblea. La CCEPC
forma part del patronat de l’IRMU i és del seu màxim interès treballar coordinadament
per a poder rendibilitzar els recursos econòmics i humans. La connexió és diària i molts
dels projectes i les propostes es treballen conjuntament. Per tant és difícil entendre i
deslligar la majoria d’activitats de la CCEPC i de l’IRMU, sense la quotidiana, mútua i
franca col·laboració.
Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior, celebrada a Lleida el 23 de febrer de 2013.
Memòria d’activitats 2013 / Proposta d’activitats 2014
Josep Santesmases, President, fa la següent exposició:
1.- FUNCIONAMENT INTERN I RELACIÓ AMB ELS CENTRES

Desenvolupat el 2013
Reunions itinerants de la Junta de Govern. Durant el 2013 s’han celebrat un total de
cinc reunions de Junta a Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona,
Barcelona i Otos.
Dedicació del president de la CCEPC
Hem continuat amb la retribució de la dedicació del president per les tasques de
representació, segons el que es va acordar a l’Assemblea de Figueres de 2006.
Durant l’any 2013 s’ha assistit a reunions, presentacions, cursos i jornades,
inauguracions, trobades i a actes molt diferents, responent a activitats pròpies de la
CCEPC i l’IRMU, dels centres d’estudis, d’entitats amb les que es mantenen contactes i
col•laboracions, o a actes institucionals o acadèmics als quals hem estat invitats. S’ha
anat a 40 poblacions distintes una o més vegades amb un total de 124 dies en els quals
hi ha hagut alguna activitat a la que s’ha assistit. S’ha anat 50 vegades a Barcelona. S’ha
procurat, en el possible i sobretot a Barcelona, poder concentrar activitats diverses en un
sol dia. També i en el cas de Barcelona s’ha prioritzat els desplaçaments en tren o en
altres casos el viatge compartit quan implica la presència de la directora de l’IRMU i el
president de la CCCEPC.
Trobades de centres d’estudis
La CCEPC ha organitzat, donat suport o participat a les següents trobades de centres
d’estudis:
* 4a Trobada d’entitats d’estudis del Baix Llobregat. Sant Vicenç dels Horts, 13 d’abril.
* XVIII Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Ripoll,
dins el Recercat, 27 i 28 d’abril.
* VI Trobada de centres d’estudis de les comarques de Lleida. Pont de Suert, 13 de
juliol.
* I Trobada d’entitats d’estudis del Vallès. Mollet del Vallès, 21 de setembre.
* II Trobada de centres d’estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el
Priorat. Santes Creus, 5 d’octubre.
* 10s Trobades Culturals Pirinenques. Ripoll, 26 d’octubre.

* VII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. El Masnou, 26
d’octubre.
* X Trobada d’entitats i associacions culturals de l’Antiga Diòcesi de Tortosa. Beseit,
30 de novembre.

Proposta pel 2014
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.
Assistència a actes dels centres
Assistència a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho demanin.
2.- RELACIONS INSTITUCIONALS
Es relacionen les administracions i institucions privades amb les que mantenim reació
establerta per conveni, col·laboració o pertinença als organs de govern: IEC;
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; Memorial Democràtic; Fundació
puntCAT; L’Avenç; Fundació Mútua Catalana; FIECOPV; Ens de l’Associacionisme
Cultural; Coop 57; Obra Social La Caixa; Diari El Punt Avui; Pacte Nacional pel Dret
a Decidir; UB; Premis Nacionals de Cultura.
Pacte Nacional pel Dret a Decidir
L’Institut Ramon Muntaner va ser convidat a participar en les reunions del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir. Per decisió del seu president, Lluís Puig, es va creure que
seria convenient que la participació en aquestes reunions fos representada per la part
associativa de l’IRMU. És per això que Josep Santesmases i Ollé com a vicepresident
segon de l’IRMU, ha assistit a les reunions. Concretament a la constitutiva del 26 de
juny de 2013, convocada pel Sr. Joan Rigol, responsable de la redacció del manifest, i a
la del 19 de febrer d’enguany.
La CCEPC es va adherir al Pacte Nacional.
La CCEPC s'adhereix a les declaracions de l'IEC i la ICF contra la Llei de llengües
d'Aragó
Davant de la Llei de llengües aprovada per les Corts d’Aragó, la Coordinadora es va
adherir a la declaració feta per l’Institut d’Estudis Catalans, i al manifest d’Iniciativa
Cultural de la Franja.
Proposta pel 2014
Continuar amb les relacions institucionals establertes i fer-ne amb altres administracions
i entitats, si s’escau.
3.- INFORMACIONS DE L’INSTITUT RAMON MUNTANER
M.Carme Jiménez, directora de l’IRMU, presenta les següents activitats i projectes:
FUNCIONAMENT INTERN

L’any 2013 s’han produït diferents canvis en el patronat de l’IRMU. S’han incorporat:
- La Sra. Montserrat Nadal, com a representant de la Direcció General de Política
Lingüística
- El Sr. Antoni Prats, en substitució del Sr. Antoni Lluís Carrió
- El Sr. Ferran Bladé, com a nou director dels Serveis Territorials de Cultura de les
Terres de l’Ebre en substitució del Sr. Francesc Ferrer.
L’aportació de la Generalitat a l’Institut Ramon Muntaner per al 2014 serà de 505.000
€. Aquest increment de recursos ens ha permès recuperar la línia d’ajuts a projectes
d’investigació o de difusió cultural que feia dos anys que no es convocava. De tota
manera, les aportacions de recursos arriben molt a poc a poc.
ACTIVITATS I PROJECTES
Comunicació i visibilitat
Insistim en la necessitat que els centres ens facin arribar les seves activitats. Gràcies a
aquestes dades podem elaborar informes d’activitat dels centres d’estudis dins el
conjunt de l’associacionisme cultural que repercuteixen positivament en la imatge i pes
del col•lectiu en el conjunt de la cultura catalana.
En aquests moments estem treballant en un document que inclou aquestes dades per a
una presentació que vol fer el Conseller de Cultura en el Consell de Govern de la
Generalitat.
Recentment hem arribat a un acord amb l’Ens d’Associacionisme Cultural de manera
que totes les activitats que s’incorporen al nostre portal passen automàticament a la seva
agenda.
Elaborem conjuntament a la CCEPC: Plecs d’Història Local i l’Infocentres i
col•laborem en la revista Frontissa.
X Recercat
Tindrà lloc entre els dies 4 i 11 de maig de 2014 a Barcelona. Entre el 4 i el 8 es
realitzaran diferents activitats als barris de la ciutat en col•laboració amb els grups de
recerca local de la ciutat. El dia 9 de maig tindrà lloc el lliurament dels Premis Recercat
a les 19 hores al Palau de la Generalitat. El patronat de l’Institut Ramon Muntaner va
decidir atorgar el Premi Recercat a la persona a Antoni-Lluís Carrió de manera pòstuma.
Els dies 10 i 11 de maig tindran lloc la fira, les taules rodones, la mostra d’audiovisuals,
l’espai infantil “Recerxic” i la mostra d’exposicions a Arts Santa Mònica. També hi
haurà un espai dedicat a les empreses i entitats que ofereixen descomptes amb el Carnet
Recercat. Destaquem també un espai de mostra de materials didàctics editats des dels
centres d’estudis.
Cal dir que per a l’organització d’enguany hem tingut molt suport de la Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de
Cultura.
- XI FIRA DEL LLIBRE EBRENC
Móra d’Ebre, 30, 31 de maig i 1 de juny. Coincideix amb Litterarum. Fira d’Espectacles
Literaris. El programa combinat d’activitats és molt interessant i recordeu que amb el
Carnet Recercat teniu un 2 X 1 en els espectacles que es programen.
- COL•LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSPIRINENCS
Iniciarem els preparatius de l’edició del 2015 que tindrà lloc a Andorra.
- REVISTA-MEMÒRIA 2012-2013

Apareixerà en breu. Al final recull un opuscle amb les dades més destacades d’aquest
període.
- VENDA DE PUBLICACIONS
L’any 2009 varem encetar el projecte de venda de publicacions dels centres d’estudis a
Internet. Disposem d’una empresa distribuïdora, Nus de Llibres, i d’un grup de llibreries
independents, el Grup Bestiari, que oferta les publicacions a través de la seva web,
www.bestiari.net, i que, a més a més, és la responsable de la llibreria del Museu
d’Història de Catalunya, on també hi són presents els llibres dels centres d'estudis.
Ambdós col•laboradors en el projecte ens garanteixen la presència a la xarxa, a les
llibreries i també a les diferents fires.
Us animem a incorporar-vos al projecte, si encara no ho heu fet, i a enviar-hi les vostres
novetats bibliogràfiques, si és que ja teniu signat el conveni.
- INVENTARI DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA
A principis de desembre de 2013 es va lliurar el conjunt de la base de dades amb un
total de 10.478 fitxes.
La participació en aquest projecte ha donat molta visibilitat als centres d’estudis i ha
reforçat molt la imatge de xarxa i de col•lectiu amb qui comptar de cara a nous
projectes.
- CARNET DELS CENTRES D’ESTUDIS
En aquests moments hi ha una trentena de centres que ens han facilitat les seves dades i
que ja gaudeixen del carnet. En total unes 5.000 persones tenen el carnet.
Tots aquells que esteu interessats en demanar-lo ens podeu tornar a demanar de nou la
base de dades per recollir la informació dels vostres socis i perquè us podem generar els
carnets.
En aquests moments hi ha 33 descomptes actius i 2 més que s’incorporaran en breu.
És interessant que vosaltres també ens feu de pont amb els vostres territoris per
aconseguir descomptes que reverteixin en els vostres socis i en els dels altres centres.
- AJUTS
A finals de 2013 varem resoldre els ajuts a activitats i publicacions del 2014.
També es va resoldre la IVa convocatòria de la Beca Joan Veny.
Hem pogut recuperar la convocatòria d’ajuts a projectes. La resolució es farà pública la
primera setmana d’abril.
Hem obert un premi de recerca amb la Federació d’Ateneus de Catalunya. El termini
per presentar treballs s’acaba el dia 23 de març.
En breu, sortirà la nova convocatòria del Premi Ricart i Giralt que convoquem
conjuntament amb el Museu Marítim de Barcelona.
- TASTETS DE PATRIMONI
En col•laboració amb la Biblioteca Pública de Tarragona. A la tardor farem la desena
edició.
Amb la Biblioteca de Girona i el Patronat Francesc Eiximenis els reprendrem a la
tardor.
- FINESTRES AL TERRITORI

Es tracta d’una activitat que organitzem amb la Biblioteca pública de Tarragona, a
principis d’any, i que té com a objectiu fer una presentació de les revistes editades l’any
anterior en l’àmbit de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
La primera edició celebrada al febrer va ser un èxit.
- 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.
Vam acollir a reunió de les antenes membres de l’observatori el 31 de gener al Mas de
la Coixa.
Altres activitats com presentacions i taules rodones sobre les que us informem
periòdicament.
Coordinem una exposició que es realitzarà des de l’Observatori sobre Arquitectura
Tradicional.
- JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
La participació dels centres el 2013 ha estat molt ben valorada pel Departament de
Cultura.
En breu, us informarem del termini per presentar propostes el 2014.
- ESPAI DESPUIG
Edició del 2013 a Otos (La Vall d’Albaida) i ara preparem la publicació que sortirà a la
tardor.
- PUBLICACIÓ DEL CONGRÉS INTERNACIONAL ELS JOCS EN LA HISTÒRIA
Es va presentar el 31 de gener de 2014 al Mas de la Coixa.
- PROJECTE DE COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DELS GRUPS DE
RECERCA LOCAL DE BARCELONA
El 2013 s’ha fet un programa conjunt d’activitats vinculades al Tricentenari per part
dels Grups de Recerca Local de Barcelona en la línia d’anteriors projectes coordinats
que s’han anat realitzant els darrers anys. Hi ha noves propostes de treball conjunt per al
2014 i el 2015.
- JORNADA ITINERANT DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC
L’Institut acollirà els dies 17 i 18 d’octubre de 2014 la jornada itinerant de la Secció
Filològica de l’IEC a Móra la Nova.
- GRUP DE TREBALL DE PATRIMONI
S’ha creat un grup de treball amb persones de diferents centres d’estudis per a tractar
temes vinculats a patrimoni. En aquests moments, s’està analitzant la llei de patrimoni
vigent per a fer propostes de cara a la nova llei en què està treballant el Departament de
Cultura. Si algú té interès en participar en aquest grup ens ho pot comunicar. El Grup es
reuneix un cop al mes a Vilafranca del Penedès.
- FONS BIBLIOGRÀFIC IRMU
Estem posant al dia el fons bibliogràfic de l’IRMU format per les publicacions que ens
envieu i s’està incorporant tota la informació al portal www.irmu.org perquè es vagi
incrementant el nombre de referències i que estiguin a disposició del usuaris.

- 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, del Vallès...
- RACO
Aquest dilluns es va celebrar el fet que RACO ha superat les 400 revistes.
Cal destacar que del total de 409 que hi ha en aquests moments 52 són de centres
d’estudis introduïdes des de l’Institut Ramon Muntaner i 5 de centres que les gestionen
directament.
- ASSESSORAMENT PER A LES REVISTES CIENTÍFIQUES
L’Institut pot oferir assessorament sobre els criteris de qualitat de les revistes
científiques.
Us recordem 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.- Publicacions
Desenvolupat el 2013:
4.1.- Presentació de les actes del VIII congrés de la CCEPC
La publicació de les actes del congrés “1960 – 1980. Transicions i canvis a les terres de
parla catalana”, es va presentar al Museu d’Història de Catalunya el 6 de ferbrer amb
una conferència de Jordi Borja.
4.2.- Butlletí Infocentres. Editat i distribuït juntament amb l’Institut Ramon Muntaner.
De periodicitat mensual i tramesa electrònica. Edició dels números 96 a 103.
4.3.- Revista Frontissa. Edició dels números 25 i 26. Tramesa postal a centres d'estudis
adherits, arxius i administracions.
4.4.- Suplement Plecs d'Història Local
Editat per l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC i L’Avenç. Gaudeix del suport de les
quatre diputacions catalanes i de la Fundació Privada Mútua Catalana.
Des de la CCEPC fem arribar Plecs a tots els centres adherits.
Els números editats el 2013 han estat:
- Núm. 148 (febrer). Dedicat a les colonitzacions de terres als segles XIX i XX.
- Núm. 149 (abril). Dedicat al Patrimoni: conèixer, protegir, difondre.
- Num. 150 (juliol-agost). Dedicat a commemorar els 150 números de Plecs.
- Núm. 151 (novembre). Dedicat a les fargues.
4.5.- Reedició del catàleg de l’exposició “El món agrari a les terres de parla
catalana”
Donat que és el tercer any d’itinerància de l’exposició i el segon que se’n porgramen
dues còpies alhora els catàlegs editats s’han exhaurit.

A cada localitat on es programa l’exposició es lliuren uns quants exemplars per a oferirlos a la bilioteca local, a l’arxiu, a les autoritats o conferenciants en activitats paral·leles
i al centre d’estudis amfitrió.
Hem hagut de reeditar-lo per a poder fer front a les programacions concertades i a l’any
2014.
Previsió pel 2014:
4.6.- Edició mensual d’Infocentres. A finals de l’any 2013 es va plantejar la necessitat
de canviar el format del butlletí, ja que la redacció de cada número comportava molta
feina com ara repicar moltes notícies que ja eran al portal de l’Irmu. Aprofitar la
informació que ja s’introdueix als portals, abaixar el pes de l’arxiu adjunt sense reduir el
volum de continguts i no perdre la possibilitat de consulta dels números ja publicats, ens
han portat a uns ajusts informàtics que faran possible l’aparició d’Infocentres de nou,
aquest mes de març en format newsletter, tot mantenint la numeració existent.
També recomanem que cada centre enviï l’Infocentres a tots els seus associats.
4.7.- Publicació dels números 27 i 28 de la revista Frontissa.
El Consell de redacció ja ha concretat els continguts dels dos números del 2014. Tot just
després d’imprimir la revista, a vegades abans de fer la tramesa als centres d’estudis, ja
es pot descarregar la versió pdf al web de la Coordinadora. Recomanem als centres
d’estudis que enviïn l’enllaç als seus socis i que aquests se la puguin descarregar.
4.8.- Suplement Plecs d'Història Local
Continuar amb la publicació d’aquest suplement de la revista L’Avenç.
Els quatre números que s’editaran el 2014 seran:
- Núm. 152 (febrer). Els arquitectes i l'administració pública a Catalunya, 1900-1950.
- Núm. 153 (abril). Cent anys de la Mancomunitat de Catalunya.
- Num. 154 (juliol-agost). La I Guerra Mundial.
- Núm. 155 (novembre). El primer sindicalisme franquista.
4.9.- Edició de les actes del IX congrés de la CCEPC "Després de les Noves Plantes.
Canvis i continuïtats a les terres de parla catalana".
L’edició de les actes, prevista per a finals de l’any 2014, recollirà els treballs aportats al
congrés: dues conferències, 7 ponències, 3 relatories, una taula rodona i una trentena de
comunicacions corresponents als quatre àmbits temàtics del congrés.
La publicació, d’unes 600 pàgines, contituïrà el volum número 8 de la col·lecció
“Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana”, editada amb
Cossetània Edicions.

5.- Assessorament als centres i altres serveis
Desenvolupat el 2013:
5.1.- Servei d’assessorament des de l’assessoria CoopdeMà / Talaia.
Durant l’any 2013 set centres van utilitzar aquest servei, amb un total de 19 contactes i
uns 90 temes tractats. Els temes més tractats continuen sent els impostos, sobretot
l’IVA, la diverses maneres de justificar treballs remunerats i dubtes sobre canvis als
organs directius.
Les dades de contacte són: Josep Padrosa, Consultoria CoopdeMà, tel. 932640356

5.2.- Organització de cursos de formació.
L’any 2013 s’han ofert dos cursos de formació través de l’Ens de l’Associacionisme
Cultural:
- La fiscalitat associativa. Barcelona, 1 de juny.
- La responsabilitat civil de les associacions. Tàrrega, 30 de novembre.
Cada curs tenia una durada de 4 hores i van ser gratuïts pels membres de les entitats
adherides a les federacions de l’Ens, entre elles la CCEPC.
5.3.- Pòlisses de responsabilitat civil.
Continuem amb l'oferiment de pòlisses de responsabilitat civil a través d'Arç
Cooperativa, tot i que alguns centres han continuat amb Catalana Occident.

Previsió pel 2014:
5.4.- Manteniment del servei d’assessorament.
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia.
5.5.- Organització de cursos de formació.
Cursos de l'Ens i altres sessions o informes sobre temes fiscals, laborals, comptables o
legals.
5.6.- Pòlisses de responsabilitat civil.
Continuar amb l'oferiment. Aviat es podran concretar altres productes d'assegurances
amb preus molt reduïts.

6.- Jornades i congressos
Desenvolupat el 2013:
6.1.- Preparació del IX Congrés “Després de les Noves Plantes: canvis i
continuïtats a les terres de parla catalana”.
Es van definir les dates: 21 i 22 de febrer de 1014. A la Universitat de Cervera.
Durant el 2013, s’ha creat el comitè científic i organitzador, que ha establert els
continguts del congrés i el programa definitiu.
S’ha editat la primera circular i el programa definitiu, que s’ha difós pels centres
d’estudis, arxius, universitats i biblioteques.
Es van aconseguir els següents suports específics: Obra Social La Caixa, Paeria de
Cervera, Institut d’Estudis Ilerdencs i Fundació Mútua Catalana i la col·laboració del
Servei de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament, de l’Associació
d’Arxivers de Catalunya i de diverses universitats i institucions.
6.2.- Congrés obert “1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana”
Seguint en model dels congressos sobre paisatge, territori i societat i sobre
republicanisme, el Congrés Obert consisteix en programar un 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. Es va oferir als centres
d’estudis la possibilitat de programar una d’aquestes conferències.
Finalment no vam arribar a un acord per a la participació del Memorial Democràtic de
Catalunya.
El cicle es va desenvolupar durant els mesos de novembre i desembre amb un total de
tretze conferències. Moltes d’aquestes conferències van ser acompanyades de taules
rodones amb la participació d’alguns protagonistes locals dels fets que s’hi van explicar.

6.3.- Altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.

Previsió pel 2014:
6.4.- IX congrés de la CCEPC “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats
a les terres de parla catalana”.
Ha tingut lloc a l'antiga biblioteca de la Universitat de Cervera els dies 21 i 22 de febrer
de 2014.
El IX Congrés de la CCEPC ha volgut promoure i posar en comú la recerca feta des de
la perspectiva del món local sobre el que va significar la ruptura de les Noves Plantes,
allà on van ser aplicades, i sobre la transcendència de les transformacions polítiques,
econòmiques, socials i culturals que van viure i protagonitzar al llarg del segle XVIII les
successives generacions de persones que habitaren el conjunt dels territoris de parla
catalana, atenent els canvis i les continuïtats. S’han previst quatre àmbits per aplegar
estudis temàtics i biogràfics relacionats amb les propostes de cada un d’ells.
S’informa del programa, nom dels ponents i relators i títols de les ponències.
El congrés va aplegar un centenar d’assistents i a través de la retransmisió en streaming
el van seguir uns 150 visitants únics amb més de 400 connexions.
Les aportacions al congrés han estat una trentena de comunicacions, dues conferències,
set ponències, tres relatories i una taula rodona.
6.5.- Centenari de la Mancomunitat de Catalunya 1914-2014
Estem definit un projecte centrat en els diputats electes durant el període de la
Mancomunitat. El projecte serà presentat a la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de
poder aconseguir recursos per a fer la recerca i la possible difusió d'aquesta en format de
publicació o d'exposició.
Narcís Figueras (Centre d'Estudis Selvatans) explica el plantejament d'una exposició
que es promou des de Girona. Afegeix que part de l'origen dels centres d'estudis i de la
cultura local, comença a l'època de la Mancomunitat.
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 2013
Durant el 2013 va baixar el nombre de visitants diferents i el nombre total de visites,
però es va produir, malgrat això, un substancial augment de les pàgines visitades.
La classificació en Google (Page Rank) és de 4 punts sobre 10 (com a referència
esmentem que el web de la Generalitat de Catalunya té 8 punts; Vilaweb, 6 punts, i
l’Ara.cat, 5).
7.2.- Previsió 2013
Continuar ampliant els continguts del web.

8.- Exposicions
Desenvolupat el 2013:
8.1.- Itinerància de l’exposició sobre “El món agrari a les terres de parla catalana”

Inaugurada el 2 de març de 2011 l'exposició "El món agrari a les terres de parla
catalana" i el Banc d'Imatges, al Palau Robert de Barcelona. Durant l’any 2011 va
visitar 12 localitats.
El mes de març de 2012 va començar a itinerar també una segona còpia, tot generant un
doble circuit que va portat l’exposició durant l’any 2012 a 22 localitats.
A cada lloc visitat s’han generat activitats paral·leles: actes de presentació, visites
guiades, conferències, taules rodones, presència en els mitjans de comunicació del
territori: ràdios, premsa, televisions locals.
Els circuits d'itinerància del 2013 de les dues còpies de l’exposició, han estat aquests:
• Còpia A: Argentona, Cerdanyola del Vallès, Campllong, Santa Perpètua de
Mogoda, L’Hospitalet de Llobregat, Castelló d’Empúries, Ripoll, Mollet del
Vallès i Banyoles.
• Còpia B: Eivissa, Torredembarra, Sant Martí Sarroca, Esterri d’Àneu, Pallejà,
Valls, Sant Cugat del Vallès, Tàrrega, Vila-rodona i Mollerussa.

Previsió pel 2014:
8.2.- Itinerància de l’exposició “El món agrari”
Després de fer un nou oferiment per a programar només la còpia A de l'exposició durant
l'any 2014, hem rebut les següents peticions: Sant Andreu de Palomar, Manresa, Sant
Cebrià de Vallalta, Pau, Selva del Camp, La Pobla de Segur, Torelló, Cervera,
Vallfogona de Balaguer, El Masroig i Cambrils.
Quan s’hagi tancar la itinerància del 2014, l’exposició haurà visitat 64 localitats.
8.3.- Començar a definir la temàtica de la propera exposició itinerant
PATRIMONI OBLIDAT, MEMÒRIA LITERÀRIA
Contemplar la ruïna, entesa com a patrimoni cultural tangible, el lloc o l’espai
abandonat, com l'element més feble i simbòlic del temps històric passat, des de la
literatura (amb descripcions, vivències, records, emocions, sentiments, simbologia, etc.)
sabent que ha estat i està integrat en un paisatge que contribueix a personalitzar. Caldrà
que la mirada no es focalitzi només en els grans monuments o els autors consolidats.
El projecte tindria tres parts diferenciades però complementàries.
* Primera part: recollida de la informació a través d’una base de dades que inclogui la
informació de l’element patrimonial, els fragments literaris que s’hi refereixen i imatges
que les documentin.
* Segona part: Una exposició virtual en la qual es podria visualitzar i cercar tot el
material rebut un cop revisat i degudament maquetat.
* Tercera part: Muntatge d’una exposició itinerant amb una selecció del material rebut.
Ja hem començat a mantenir contactes amb entitats i institucions per a poder estructurar
el projecte expositiu.
Es preveu inaugurar l’exposició durant el 2015.
S'adjuntarà documentació a banda.

Memòria econòmica 2013
Ignasi Cuadros, tresorer, explica la memòria econòmica de l'any 2013 i el pressupost per
a l'any 2014.
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013
INGRESSOS
Quotes socis

12.759,47€

Prestació serveis
Venda de llibres
Donatius
IRMU
Fundació Mútua Catalana
Obra Social La Caixa
Subv. Diputació Barcelona
Subv. Diputació Tarragona
Subv. Diputació Girona
Subv. Diputació Lleida
Altres ingressos
TOTAL

3.140,51€
14,42€
1.022,00€
63.429,52€
6.000,00€
7.000,00€
5.000,00€
3.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
98,26€
_______________
116.464,18€

DESPESES
Funcionament
Sou coordinador
34.760,48€
SS empresa
9.622,12€
Serveis assessoria
3.699,31€
Asepeyo
866,46€
Material oficina
261,59€
Compensació càrrec president
34.106,04€
Serveis bancaris
523,89€
Dietes treball
2.451,72€
Dietes Junta i Assemblea
1.101,92€
Dietes president
1.828,98€
Projectes
Web
1.690,00€
Servei assessorament centres
1.047,58€
Jornades i congressos
4.543,20€
Publicacions
12.277,34€
Exposició món agrari
4.254,02€
Altres despeses
Subscripcions i quotes
346,05€
Altres despeses
24,29€
_______________
TOTAL
113.404,99€
SALDO 2013

3.059,19€

S'aprova dedicar el superàvit de l'exercici a les reserves voluntàries.

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2013
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Inversió financ, llarg termini (Coop57)
ACTIU CORRENT
Deutors (vendes i prestació de serveis)

69.920,10€
901,52€
2.995,10€

Altres deutors (ajuts i subv.)
Efectiu

54.859,28€
11.164,20€

PASSIU
PATRIMONI NET
Fons social
Reserves voluntàries
Romanents altres anys
Resultat exercici 2013

69.920,10€
34.672,90€
19.501,38€
4.967,56€
3.059,19€

PASSIU CORRENT
Deutes amb entitats de crèdit (targeta visa)
Deutes prestació de serveis
Deutes Hisensa
Deutes Seguretat Social
PATRIMONI NET I PASSIU

69.920,10€

Proposta de Pressupost 2014
INGRESSOS
Quotes socis
Prestació serveis
Venda de llibres
Donatius
IRMU
Fundació Mútua Catalana
Obra Social La Caixa
Subv. Diputació Barcelona
Subv. Diputació Tarragona
Subv. Diputació Girona
Subv. Diputació Lleida
TOTAL

13.300,37€
2.800,00€
550,00€
1.400,00€
64,491,85€
5.500,00€
7.000,00€
5.000,00€
4.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
_______________
119.042,22€

DESPESES
Funcionament
Sou coordinador
SS empresa
Serveis assessoria
Asepeyo
Material oficina
Compensació càrrec president
Serveis bancaris
Dietes treball
Dietes Junta i Assemblea
Dietes president
Projectes
Web

284,53€
738,11€
5.758,43€
938,00€

34.760,48€
10.054,84€
3.800,00€
890,00€
400,00€
34.106,04€
550,00€
2.300,00€
1.300,00€
1.800,00€
1.690,00€

Servei assessorament centres
IX congrés / altres jornades
Edició actes IX congrés
Edició Plecs d'Ha. Local
Edició Frontissa
Exposició món agrari
Nova exposició
Altres despeses
Subscripcions i quotes
Altres despeses
TOTAL

1.060,00€
7.000,00€
7.000,00€
7.000,00€
1.671,75€
2.200,00€
1.000,00€
358,00€
101,11€
_______________
119.042,22€

S'aprova el pressupost per a l'any 2014.

Adhesió de nous centres d’estudis
Des de l'Assemblea anterior, han demanat l'adhesió a la CCEPC els següents centres
d'estudis:
Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Federació d’Entitats del Clot – Camp
de l’Arpa). Barcelona (el Barcelonès)
Centre d'Estudis Comarcals del Segrià. Artesa de Lleida (Segrià)
Associació Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida. Mollerussa (Pla
d’Urgell)
Institut d’Estudis del Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner. Canet de Mar (Maresme)
Associació Mirmanda. Figueres (Alt Empordà) / El Soler (Rosselló)
S'accepten les adhesions d'aquestes entitats.
Amb aquestes incorporacions, els centres d'estudis adherits a la CCEPC arriben a 124.

Precs i preguntes
Pau Vinyes (Centre d'Estudis Ignasi Iglésias) informa que coincidint amb el centenari
de Mossèn Clapés, els dies 20, 21 i 22 de març de 2015 es farà a Sant Andreu de
Palomar un congrés sobre història local.
Pilar Tarrada (Institut d'Estudis Penedesencs) proposa que els establiments que
ofereixen avantatges amb el carnet Recercat, tinguin un distintiu a la porta.
M. Carme Jiménez (IRMU) diu que és molt complicat, pel nombre d'establiments i pel
fet que cada més hi ha canvis. Es podria fer un dossier anual.
Mercè Artigas pregunta per què és més alta l'aportació de la Diputació de Lleida.

Josep Santesmases (president) respon que ara és més baixa. Comporta el compromís
d'organitzar algunes activitats a la demarcació de Lleida com ara la trobada anual.

Aprovació de l'acta
L'Assemblea aprova incorporar a l'ordre del dia l'aprovació de l'acta de la reunió.
Es llegeixen els acords i s'aprova l'acta de l'Assemblea General Ordinària.
Santa Coloma de Farners, 15 de març de 2014

Josep Santesmases i Ollé
President

Pilar Tarrada i Gol
Secretària

