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Acta de la XXII Assemblea General Ordinària
Centre Cultural de l’Infant Pere
L’Hospitalet de l’Infant, 14 de març de 2015
Assistents
Assisteixen representants dels següents 38 centres d’estudis adherits:
Agrupació Cultural Vila-seca
Centre de Lectura de Reus
Centre d’Estudis Com. del Baix Llobregat
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
Centre d’Estudis de L’Hospitalet
Centre d’Estudis Molletans
Centre d’Estudis Planers
Centre d’Estudis Ribagorçans
Centre d’Estudis Riudomencs
Centre d’Estudis Selvatans
Centre d’Estudis de Subirats
Centre Miró de Mont-roig
Grup d’Estudis d’Esplugues
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
Institut d’Estudis Com. de la Marina Alta
Institut Menorquí d’Estudis
Patronat d’Estudis Osonencs
Taller d’Ha. del Clot – Camp de l’Arpa

Arrels Cultura de Caldes d’Estrac
Centre d’Estudis del Bages
Centre d’Estudis Cadaquesencs
Centre d’Estudis del Gaià
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
Centre d’Estudis de L’Hosp. de l’Infant
Centre d’Estudis Mont-rogencs
Centre d’Estudis del Priorat
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
Centre d’Estudis Santjustencs
Centre d’Estudis Sinibald de Mas
Centre d’Estudis d’Ulldecona
C.de Recerques Pla d’Urgell “Mascançà”
Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat
Institut d’Estudis Com. de l’Alt Urgell
Institut d’Estudis Penedesencs
Observatori Sociodem. Terres de Lleida
Taller d’Història de Gràcia
Tot Història

Ordre del dia
- Memòria activitats 2014 / Proposta activitats 2015
1.- Funcionament intern i relació amb els centres
2.- Relacions institucionals
3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
4.- Activitats
5.- Memòria econòmica 2014
6.- Pressupost 2015
7.- Altes i baixes de centres d’estudis
- Precs i preguntes
1

Acta de la XXII Assemblea General de la CCEPC

- Aprovació de l'acta de la reunió

Acords
Josep Santesmases, president de la CCEPC dóna la benvinguda i diu que com en ocasions
anteriors, 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.

1.- Funcionament intern i relació amb els centres
El president, Josep Santesmases informa.

Desenvolupat el 2014
1.1.- Reunions itinerants de la Junta de Govern.
5 reunions celebrades l’any 2014 a Sant Pau d’Ordal, Banyoles, Torelló, Móra la Nova i Reus.
1.2.- Dedicació del president de la CCEPC
S’ha 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 2014 s’ha assistit a molts diversos actes: reunions, presentacions, cursos i
jornades, inauguracions, trobades i assistència a actes molt diferents, responent a activitats
pròpies de la CCEPC i l’IRMU, dels centres d’estudis, d’entitats o institucions amb les que es
mantenen contactes i col•laboracions. S’ha anat a 39 poblacions distintes una o més
vegades. S’ha anat 77 vegades a Barcelona i 66 vegades a altres poblacions.
1.3.- Seu de la Coordinadora
Tot i el tancament de les dependències de l’IEC al carrer Robadors i el trasllat del personal
d’aquell edifici a Maria Aurèlia Capmany, on hem tingut la seu, finalment no ens hem mogut
de lloc.
1.4.- Trobades de centres d’estudis
La CCEPC ha organitzat, donat suport o participat a les següents trobades de centres
d’estudis:
* XIX Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les terres de Girona. Sant Joan les
Fonts, 7 de juny.
* VII Trobada de centres d’estudis de les comarques de Lleida. Àger, 7 de juny.
* III Trobada de centres d’estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat.
Cartoixa d’Escaladei, 11 d’octubre.
* 11s Trobades Culturals Pirinenques. Esterri d’Àneu, 25 d’octubre.
* VIII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Malgrat de Mar, 25
d’octubre.
* VII Trobada de centres d’estudis i estudiosos de l’Eramprunyà. Gavà, 18 d’octubre.
* XI Trobada d’entitats i associacions culturals de l’Antiga Diòcesi de Tortosa. Móra la Nova,
22 de novembre.
X Trobada de centres d’estudi i recerca del Penedès. Banyeres del Penedès, 22 de març.
1.5.- Assistència a actes dels centres
Atenent les demandes dels centres, hem assistit a la celebració de diversos actes.

Proposta 2015
1.6.- Celebració de reunions itinerants de la Junta de Govern.
Continuar amb aquesta fórmula que permet conèixer la realitat de cada centre d’estudis i
donar a conèixer el funcionament intern de la Coordinadora al centre que ens acull.
1.7.- Dedicació del president de la CCEPC
Continuar amb aquesta compensació.
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1.8.- Relació amb l’Institut Ramon Muntaner
Amb data de 29 de desembre de 2014 es va publicar el DOG la Llei 21/2014 del protectorat
de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Al seu títol IV, capítol II amb el títol “Entitats vinculades a les fundacions i associacions
declarades d’utilitat pública”, article 17, s’especifica quan una entitat es considera vinculada,
les obligacions i els conflictes:
• Que els membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en més d’un 30%.
• Que les operacions amb transferència econòmica entre les entitats representi més del
20% del total de despeses de l’exercici comptable anual de qualsevol d’elles.
Ambdues circumstàncies es donen en la relació entre la CCEPC i l’IRMU (el 50% dels
membres del Patronat de l’IRMU són triats per la CCEPC, sent també membres de la Junta
de Govern d’aquesta i a més l’aportació econòmica anual de l’IRMU és superior a aquest 20€
de les despeses de la CCEPC), per tant, la CCEPC es considera entitat vinculada a l’IRMU.
Això obliga a:
• Les operacions fetes entre les entitats vinculades, s’han de fer constar a la memòria
anual d’activitats de les entitats.
• S’han de presentar els comptes de la CCEPC, conjuntament amb els de l’IRMU.
Pel que fa a l’acumulació de càrrecs:
• S’ha de comunicar als òrgans de govern de les entitats vinculades i al Protectorat,
aquesta doble representativitat ( a l’IRMU i a la CCEPC).
• En el nostre cas, aquesta comunicació d’acumulació de càrrecs s’ha de fer en el
termini d’un mes de la data de tancament de l’exercici comptable en què es produeixi
la circumstància corresponent.
Per tant, hem de fer arribar a l’IRMU una còpia de l’acta de l’Assemblea que inclogui la
comptabilitat aprovada per a presentar-la conjuntament a la de l’IRMU i es notificarà al
Protectorat oficialment si es veuen afectats per l’acumulació de càrrecs, aquesta
circumstància pot comportar la realització d’una declaració responsable per part dels
membres de la CCEPC.
1.9.- Trobades de centres d’estudis
Continuar amb la participació a les trobades.
1.10.- Assistència a actes dels centres
Assistència a actes organitzats pels centres d’estudis, quan aquests ens ho demanin.
S’aproven la memòria i totes les propostes de l’àmbit de funcionament intern i relació amb els
centres.

2.- Relacions institucionals
Josep Santesmases relaciona totes les administracions i entitats amb les que la CCEPC
manté relacions: IEC, Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, Memorial
Democràtic, Fundació puntCAT, L’Avenç, Fundació Mútua Catalana, FIECOPV, Ens de
l’Associacionisme Cultural, Coop57, Obra Social La Caixa, Consell de l’Associacionisme
Cultural. A més:
Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Com ja vam explicar l’any passat 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, com a part dels patrons nomenats per la CCEPC, ha continuat assistint a
les esmentades reunions. Durant l’any 2014 se n’han celebrat els dies 19 de febrer, 18 de
juliol i 24 d’octubre. En aquest any 2015 se’n va celebrar una el dia 6 de març. A part d’això
hem estat invitats, com a membres del Pacte Nacional a algunes reunions o actes.
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Universitat de Barcelona
L’any 2014 hem continuat amb el conveni de col·laboració amb la UB, dirigint dos estudiants
de grau a dos centres d’estudis (Centre de Recerques Històriques del Poble Sec i Institut
Menorquí d’Estudis) on han pogut fer les pràctiques, vinculades a projectes desenvolupats
pels centres.
Consell de redacció de les revistes Tornaveu i Canemàs, de l’Ens de l’Associacionisme
Cultural Català
Josep Santesmases ha continuat, en la mesura del possible, participant en els consells de
redacció de les revistes Tornaveu i Canemàs, editades per l’Ens de l’Associacionisme
Cultural Català, entitat a la qual estem federats. Tornaveu http://www.tornaveu.cat/ és una
revista electrònica d’aparició quinzenal. Canemàs, revista de pensament associatiu, és una
revista semestral d’unes 150-170 pàgines, amb articles, entrevistes, cròniques i ressenyes
dedicades al món associatiu cultural. El fet de ser presents als consells de redacció ens
serveix per aportar articles vinculats als projectes dels centres o d’altres d’aspectes centrats
en experiències territorials. Els relacionem els articles publicats relacionats amb els centres
d’estudis. Es poden trobar a text complert a : http://www.ens.cat/canemas
Manifest del Moviment Franjolí per la llengua
La CCEPC ha donat suport a aquests manifest que ens va fer arribar el Centre d'Estudis
Ribagorçans i que reclama un estatus digne pel català com a llengua pròpia de la Franja.

2.2.- Proposta 2015
Continuar amb les relacions institucionals establertes i fer-ne amb altres administracions i
entitats, si s’escau.
Universitat de Barcelona
Pel primer quadrimestre de 2015 tenim tres alumnes associats que faran les pràctiques amb
centres d’estudis.
Hem de concretar una sessió davant els alumnes d’Història de la UB on poder explicar les
oportunitats de realitzar les pràctiques vinculades amb projectes de centres d’estudis.
Consell de l’Associacionisme Cultural
El passat dia 21 de febrer es va constituir el Consell de l’Associacionisme Cultural, que
segons l’ordre CLT/336/2014 de 4 de novembre, signada pel Conseller de Cultura Ferran
Mascarell “és el màxim òrgan consultiu del departament competent en matèria de cultura en
relació amb la cultura popular, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural.”
El Consell de l’Associacionisme Cultural està format per representants de les federacions
d’associacions i entitats, que en conjunt apleguen un total de 4.217 entitats amb prop de
400.000 persones associades.
Entre les línies de treball proposades es contempla un pla formatiu per a federacions, les
sessions informatives sobre les novetats en matèria de fiscalitat associativa, la creació d’un
observatori tècnic de la cultura popular, la visibilització de l’associacionisme cultural amb la
celebració del dia de l’Associacionisme Cultural amb activitats programades per les
associacions entre el 4 i el 7 de juny, i la identificació dels equipaments culturals associatius.
El Ple del Consell s’ha de reunir com a mínim dues vegades a l’any i es preveu constituir
grups de treball.
L’Assemblea aprova la memòria i totes les propostes d’aquest àmbit de Relacions
Institucionals.

3.- Informacions de l’Institut Ramon Muntaner
M. Carme Jiménez, directora de l’IRMU, presenta un resum de les activitats i projectes més
destacats.
TEMES DE FUNCIONAMENT INTERN

4

Acta de la XXII Assemblea General de la CCEPC

L’Institut s’està adaptant a les novetats legislatives: Llei de Transparència i Llei del Bon
Govern i Protectorat
A més a més, ha canviat el sistema de transferència econòmica de la Generalitat respecte a
l’Institut. El 2015 el conveni es tradueix en una subvenció gestionada a través de l’OSIC. Això
canvia alguns aspectes de la justificació econòmica.
ACTIVITATS I PROJECTES
COMUNICACIÓ I VISIBILITAT
Disposem de tota una sèrie de projectes a disposició dels centres:
o Portal www.irmu.org: recordem que tots els centres disposeu d’un codi i una clau per a
actualitzar la informació dels vostres centres i per participar en el projecte “Patrimoni
Oblidat, Memòria Literària”.
o Gràcies a la informació que ens envieu i que incorporeu al portal podem general el
newsletter setmanal i confeccionar documents de resum de dades anuals.
o Les xarxes socials per arribar a nous públics www.facebook.com/IRMU12
@iramunt
o Plecs d’Història Local: plataforma també de difusió de les publicacions dels centres.
o Calendari 2015/2016
BALANÇ DE PROJECTES
o Recercat
Els dies 9 i 10 de maig de 2015 a Vilafranca del Penedès.
o Espai Despuig
Hem editat la publicació de la VIII edició celebrada a Otos amb el títol “El paper de
l’associacionisme cultural en el segle XXI” i estem preparant el del 2015 que tindrà lloc a
Peralada a principis del mes de novembre.
o IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs: Contraban d’idees. La
circulació del pensament a través del Pirineu (segles XVIII-XXI)
Els dies 2, 3 i 4 d'octubre de 2015 a Canillo (Andorra), organitzat per la Societat
Andorrana de Ciències, el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de
Girona, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el Centre d’Estudis
Ribagorçans i l'Institut Ramon Muntaner.
o Fira del Llibre Ebrenc (5, 6 i 7 de juny de 2015)
Enguany la Fira del Llibre canviarà d’estructura i es convertirà en una gran espai del llibre
ebrenc. Es podran trobar novetats però també molt de fons editorial.
o Revista-Memòria 2012-2013 i 2014
Amb la informació entre juliol de 2012 i desembre de 2013. La de 2014 apareixerà a la
tardor.
o RACO
Es continuen incorporant revistes i es mantenen actualitzades les que ja hi són presents.
Es tracta d’un projecte que requereix de molta dedicació.
o Assessorament per a les revistes científiques
Des de l’Institut oferim un servei d’assessorament a les revistes científiques dels centres
que vulguin adaptar les als paràmetres d’avaluació del CARHUS+.
A més a més, després del primer llistat de classificació de Carhus + aparegut a finals de
2014 es van presentar una sèrie d’al·legacions relacionades amb revistes de centres
d’estudis, la majoria de les quals van ser acceptades.
o Venda de publicacions a internet
Projecte obert, a disposició dels centres però lent i costos
o Carnet dels centres d’estudis
Hi ha molts socis de centres d’estudis que ja gaudeixen dels avantatges del carnet. Més
de 40 empreses i institucions associades. Els centres que encara no el teniu el podeu
sol·licitar.
o Commemoració del Tricentenari- Grups de Recerca Local de BCN
En el cas dels centres de Barcelona s’ha realitzat un treball en coordinació els anys 2013 i
2014 i un dels resultats finals ha estat un planell d’itineraris.
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Tastets de patrimoni/Finestres al territori
Es tracta de dues activitats que realitzem en col·laboració amb la Biblioteca Pública de
Tarragona. Són adaptables a d’altres territoris.
Any Muntaner
Enguany es commemora el 750 aniversari del naixement de Ramon Muntaner a Peralada.
Programarem tota una sèrie d’activitats en vinculació amb diferents centres d’estudis per
participar en la commemoració.
Activitats vinculades a l’inventari del patrimoni etnològic i immaterial de Catalunya
Participen en diferents programes amb l’objectiu de donar difusió a les recerques i
activitats dels centres i per facilitar-los materials que puguin aprofitar en les seves
programacions. La participació en aquests programes permet la difusió conjunta més enllà
dels nostres canals habituals i també a especialistes i gent interessada en aquests temes.
Inventaris del Patrimoni Cultural Immaterial
Estan en procés els següents inventaris:
La base per a la seva realització es troba en la metodologia de l’Inventari realitzat al
Montseny reconeguda dins les millors pràctiques per la UNESCO.
Inventari de les Terres de l’Ebre: presentat el projecte pel Conseller de Cultura
el passat 7 de març de 2015 a Tortosa
Inventari del Priorat: vinculat a la candidatura del Paisatge del Priorat a la
Unesco
Inventari del Penedès: s’ha fet un avantprojecte i la intenció es començar el
2015.
Exposició “Construir el paisatge. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”
Coordinem aquesta exposició en el context de l’Inventari del Patrimoni Etnològic i
Immaterial i estem comptant també amb la col·laboració de diferents centres d’estudis que
ens estan facilitant imatges i gravacions.
Dia de l’Associacionisme Cultural
El dia 4 de juny va ser declarat pel govern català el 2014 com a dia de l’Associacionisme
Cultural. Hi ha una crida a la participació de les entitats. Es demana que es realitzin
jornades de portes obertes o activitats i que s’incorporin a un registre que està fent el
Departament de Cultura per després fer-ne una difusió conjunta.
Jornades Europees de Patrimoni
Enguany s’avança la recollida d’activitats ja que degut a les eleccions catalanes les
activitats es concentraran el primer cap de setmana de setembre.
Ajuts i premis de Recerca
Ara està obert el termini per a complementar la informació als projectes que s’han
presentat a la convocatòria d’ajuts a projectes. També s’informa d’altres premis i beques.

M. Carme Jiménez recorda que el personal de l’Institut Ramon Muntaner: Mercè, Pineda,
Núria, Carles, Elena i M.Carme estem a disposició dels centres d’estudis per tot allò en què
els puguin ajudar.

4.- Activitats
PUBLICACIONS / MITJANS DE DIFUSIÓ
El President, Josep Santesmases informa.

Desenvolupat el 2014
4.1.- Butlletí Infocentres / web. Han estat dues eines que no hem pogut atendre durant l’any
2014, degut al gran volum de feina. Ens hem comunicat amb els centres amb missatges
específics quan ha estat necessari per a informar sobre activitats o novetats concretes.
4.2.- Revista Frontissa. Edició dels números 27 i 28. Tramesa postal a centres d'estudis
adherits, arxius i administracions.
4.3.- Suplement Plecs d'Història Local
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Editat per l’Institut Ramon Muntaner, la CCEPC i L’Avenç. Des de la CCEPC fem arribar
Plecs a tots els centres adherits. Els números editats el 2014 han estat:
- Núm. 152 (febrer). Dedicat als arquitectes i l'administració pública.
- Núm. 153 (abril). Dedicat a la Mancomunitat de Catalunya.
- Num. 154 (juliol-agost). Dedicat a la I Guerra Mundial i Catalunya.
- Núm. 155 (novembre). Dedicat al sindicalisme franquista.
4.4.- Edició i presentació de les actes del IX congrés de la CCEPC
La publicació que recull les aportacions al congrés “Després de les Noves Plantes. Canvis i
continuïtats a les terres de parla catalana”, es va presentar al Born Centre Cultural l’11 de
desembre amb una taula rodona amb la participació de Joaquim Albareda (UPF), Agustí
Alcoberro (UB) i Josep M. Torras Ribé (UB).
La publicació, de 650 pàgines, contitueix el volum número 8 de la col·lecció “Publicacions de
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana”, editada amb Cossetània Edicions.

Proposta 2015:
4.5.- Edició mensual d’Infocentres / web.
Esperem poder recuperar la periodicitat del butlletí. Ja hem començat l’actualització de la
pàgina web.
4.6.- Publicació dels números 29 i 30 de la revista Frontissa.
El Consell de redacció ja ha concretat els continguts dels dos números del 2015. Es proposa
que també s’enviï electrònicament als centres d’estudis la revista en format pdf.
4.7.- Suplement Plecs d'Història Local
Continuar amb la publicació d’aquest suplement de la revista L’Avenç.
Els quatre números que s’editaran el 2015 seran:
Núm. 156, febrer 2015: “Les masies”.
Núm. 157, abril 2015: “Jocs florals”.
Núm. 158, juliol 2015: “El conreu del safrà”.
Núm. 159, novembre 2015. “L’esport com a element d’identitat”.
Es proposa que també s’enviï electrònicament als centres d’estudis la revista en format pdf.
4.8.- Nova presentació de les actes del IX congrés de la CCEPC
S’està coordinant la presentació de les actes a Cervera.
L’Assemblea aprova la memòria i totes les propostes d’aquest punt de publicacions.
ASSESSORAMENT ALS CENTRES I ALTRES SERVEIS
El President, Josep Santesmases informa

Desenvolupat el 2014
5.1.- Servei d’assessorament des de l’assessoria CoopdeMà / Talaia.
Durant l’any 2014 l’ús d’aquest servei ha estat molt semblant al de l’any anterior: set centres
van utilitzar aquest servei, amb un total de 20 contactes i uns 80 temes tractats.
Els temes més tractats continuen sent els impostos, sobretot l’IVA, la diverses maneres de
justificar treballs fets per l’entitat o per a l’entitat i dubtes sobre canvis als organs directius.
Per primera vegada es tracta la Llei 16/2009 de serveis de pagament (el banc poc retenir els
cobraments de rebuts durant un temps).
A finals d’any encara no s’ha produït l’allau de consultes relacionades amb les noves
obligacions fiscals. Des de la CCEPC i des de l’IRMU hem anat informant les entitats sobre
aquest temes.
Tornem a recordar que tots els centres d’estudis adherits poden utilitzar aquest servei
d’assessorament. Contacte: Josep Padrosa, Consultoria CoopdeMà, tel. 932640356
5.2.- Organització de cursos de formació i altres informacions.
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.
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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 i de
Catalana Occident.

Proposta 2015
5.4.- Manteniment del servei d’assessorament.
Mantenir el servei de consulta a través de l'assessoria Talaia. Tornar a fer un recordatori als
centres d’estudis sobre l’ús que poden fer d’aquest servei.
5.5.- Organització de cursos de formació.
* Cursos de l'Ens de l’Associacionisme Cultural adreçats a membres de federacions sòcies.
* Xerrades informatives territorialitzades sobre noves obligacions fiscals, comptables o legals.
En col·laboració amb la Generalitat de Catalunya o amb d’altres institucions.
5.6.- Pòlisses de responsabilitat civil.
Continuar amb l'oferiment.
S’aprova la memòria i les propostes sobre assessorament als centres així com la proposta de
treballar per a la reducció de les comissions cobrades pels bancs. Es decideix que aquest
tema es portarà a l’Ens de l’Associacionisme Cultural per a poder sumar més federacions
d’entitats culturals.
JORNADES, CONGRESSOS I LÍNIES DE RECERCA
El President, Josep Santesmases explica:

Desenvolupat el 2014
6.1.- IX congrés de la CCEPC “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les
terres de parla catalana”.
Va tenir 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. Es va estructurar en quatre àmbits:
Àmbit 1: Sistema polític i elits locals: règim municipal, hisendes locals i fiscalitat.
Àmbit 2: Una economia en transformació: especialitzacions productives, xarxes comercials i
dinàmiques gremials.
Àmbit 3: Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat social, xarxes de relació familiar i
espais de sociabilitat.
Àmbit 4: Cultura popular i renovació de les idees: llengua, ensenyament, producció científica i
literària.
El congrés va aplegar un centenar d’assistents i a través de la retransmissió 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.
6.2.- Projecte sobre els diputats de la Mancomunitat
S’informa sobre aquest projecte que té el suport de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu
que s’hi sumin les altres tres diputacions catalanes.
L’equip de treball s’ha estructurat amb dos coordinadors generals, els coordinadors territorials
cadascun dels quals compta amb un grup d’historiadors.
La informació recollida a les fitxes formarà part d’un fons consultable a internet i més
endavant es podria plantejar fer-ne una exposició.
6.3.- Altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.
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Proposta 2015
6.4.- Preparació X Congrés de la CCEPC
Ja estem treballant el plantejament del X congrés de la CCEPC. Es recull la proposta feta a
l’Assemblea de 2014 i plantejar un congrés que tracti temàtiques mes interdisciplinars.
Aquest 2015 ja s’ha creat i s’ha reunit el comitè científic i organitzador.
El títol del congrés és: RECURSOS I TERRITORI. PERSPECTIVA HISTÒRICA I NOUS
EQUILIBRIS.
Temàtica del congrés: Confluència entre l’acció humana i els recursos del territori i la
incidència de la ciència i la tecnologia, des d’una perspectiva històrica.
El congrés pretén ser interdisciplinar, però obrint molt la perspectiva històrica sobre el
consum dels recursos, ja que la majoria de les persones que formen part dels centres
d’estudis, són historiadors/res. Esperem doncs, també les aportacions de geògrafs,
antropòlegs, ecòlegs, etc.
El congrés s’estructura en els següents àmbits:
• Alimentació
• Poblament
• Comunicacions
• Energia
En aquests moments s’estan elaborant els descriptors dels àmbits i un cop definits es faran
propostes de ponents. També cal cercar la col·laboració i el suport d’altres institucions.
Pel que fa al lloc i la data, s’estan treballant les possibilitats de Manresa i si no fos possible,
Terres de l’Ebre o Tarragona. A la tardor de 2016.
6.5.- Projecte sobre els diputats de la Mancomunitat
Ja s’estan realitzant les fitxes.
El finançament per a realitzar el projecte, provinent de les diputacions catalanes
(principalment de la Diputació de Barcelona) es canalitzarà a través de l’Irmu.
6.6.- Participació a altres jornades i congressos
Participació a jornades i congressos organitzats pels centres d’estudis.
S’aproven la memòria i les propostes sobre jornades, congressos i línies de recerca.
EXPOSICIONS
Josep Santesmases informa:

Desenvolupat el 2014
7.1.- Itinerància de l’exposició sobre “El món agrari”
El dia 2 de març de 2011 es va inaugurar l'exposició "El món agrari a les terres de parla
catalana" i el Banc d'Imatges, al Palau Robert de Barcelona. El mes de març de 2012 va
començar a itinerar també una segona còpia fins a finals de 2013.
L’any 2014 va itinerar només la primera còpia i es va omplir el calendari.
Des de la seva inauguració, l’exposició ha visitat 68 poblacions. 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.
Ara, davant els problemes per a guardar l’exposició, hem gestionat amb el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat una programació indefinida a la seva seu de Can Comas, a El Prat
de Llobregat, on acostumen a passar moltes escoles.
L’exposició es podrà programar al altres llocs prèvia petició i per a ocasions especials, ja que
el fet de no disposar d’un calendari encadenat, encareix molt el seu transport.
7.2.- Preparació de la propera exposició itinerant “Patrimoni oblidat. Memòria literària”
Durant el 2014 s’ha acabat de definir el projecte i s’han creat les eines per a desenvolupar-lo:
fitxes formulari per a recollir la informació i un entorn virtual per a treballar i recollir la
informació. Elaboració d’un tutorial per a treballar-hi.
El 28 de juny es va organitzar a Barcelona una jornada de presentació del projecte.
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S’han fet diverses campanyes de difusió i d’invitació a participar-hi.
Ara cal detectar les possibles mancances territorials i donar una nova empenta al projecte. Es
donen més detalls en documentació a banda.

Proposta 2015
7.3.- Propera exposició itinerant “Patrimoni oblidat. Memòria literària”
Es presenta la relació de fitxes ja elaborades.
El projecte ha desvetllat interès i ha trobat molt bona acollida com a idea. Tanmateix insistim
que necessita l’implicació dels centres d’estudis, de persones vinculades o que pels seus
coneixements literaris hi poden estar interessades. L’experiència del món agrari ha estat molt
positiva i cal repetir amb el nou projecte.
Durant el 2015 ja s’ha de fer la tria de la informació que formarà part de l’exposició itinerant
així com dissenyar i construir aquesta exposició.
S’aprova la memòria d’activitats desenvolupades i les propostes pel 2015 relacionades amb
exposicions.

5.- Memòria econòmica 2014
Ignasi Cuadros, Tresorer de la CCEPC, informa:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2014
INGRESSOS
Quotes socis
13.380,52€
Prestació serveis
3.057,86€
Venda de llibres
724,44€
Donatius
1.530,00€
IRMU
64.491,85€
Fundació Mútua Catalana
5.500,00€
Obra Social La Caixa
5.000,00€
Subv. Fund. Priv. Lluís Carulla
5.000,00€
Subv. Diputació Barcelona
5.000,00€
Subv. Diputació Tarragona
4.000,00€
Subv. Diputació Girona
5.000,00€
Subv. Diputació Lleida
10.000,00€
Altres ingressos
441,66€
Ajust. IVA
26,30€
_______________
TOTAL
123.152,63€
DESPESES
Funcionament
Sou coordinador
SS empresa
Serveis assessoria
Asepeyo
Material oficina
Compensació càrrec president
Serveis bancaris
Dietes treball

34.760,48€
10.054,74€
3.927,03€
433,32€
195,13€
34.106,04€
429,78€
2.155,59€
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Dietes Junta i Assemblea
Dietes president
Projectes
Servei assessorament centres
Jornades i congressos
Publicacions
Exposició món agrari
Altres despeses
Subscripcions i quotes
TOTAL

2.995,32€
1.821,13€
1.048,58€
8.234,65€
16.712,17€
3.850,19€
346,54€
_______________
121.070,69€

SALDO 2013

2.081,94€

Es proposa a l'Assemblea dedicar el superàvit de l'exercici a les reserves voluntàries.
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2014
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Inversió financ, llarg termini (Coop57)
ACTIU CORRENT
Deutors (vendes i prestació de serveis)
Altres deutors (ajuts i subv.)
Efectiu
PASSIU
PATRIMONI NET
Fons social
Reserves voluntàries
Resultat exercici 2014
PASSIU CORRENT
Deutes amb entitats de crèdit (targeta visa)
Proveïdors i altres creditors
(factures, hisenda, SS)
PATRIMONI NET I PASSIU

73.964,40€
901,52€
5.487,71€
40.608,49€
26.966,68€

64.282,97€
34.672,90€
27.528,13€
2.081,94€
9.681,43€
393,39€
9.288,04€
73.964,40€

6.- Proposta de Pressupost 2015
Ignasi Cuadros informa:

INGRESSOS
Quotes socis
Prestació serveis
Venda de llibres
Donatius
IRMU
Fundació Mútua Catalana
Obra Social La Caixa
Fund. Priv. Lluís Carulla

13.650,97€
400,00€
300,00€
321,22€
64,491,85€
6.000,00€
3.000,00€
5.000,00€
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Subv. Diputació Barcelona
Subv. Diputació Tarragona
Subv. Diputació Girona
Subv. Diputació Lleida
TOTAL

5.000,00€
4.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
_______________
117.164,04€

DESPESES
Funcionament
Sou coordinador
34.760,48€
SS empresa
10.054,84€
Serveis assessoria
3.930,00€
Asepeyo
450,00€
Material oficina
500,00€
Compensació càrrec president
34.106,04€
Serveis bancaris
460,00€
Dietes treball
2.200,00€
Dietes Junta i Assemblea
2.500,00€
Dietes president
1.800,00€
Projectes
Web
1.690,00€
Servei assessorament centres
1.060,00€
Edició Plecs d'Ha. Local
7.000,00€
Edició Frontissa
1.706,14€
Exposició patrimoni oblidat
13.000,00€
Preparació X congrés
1.000,00€
Jornades assessoria i altres jornades
500,00€
Altres despeses
Subscripcions i quotes
346,54€
Altres despeses
100,00€
_______________
TOTAL
117.164,04€
L’Assemblea aprova el tancament econòmic de l’exercici 2014 i la proposta de pressupost per
l’any 2015.

7.- Adhesió de nous centres d’estudis
Josep Santesmases informa:
Des de l'Assemblea anterior, han demanat l'adhesió a la CCEPC els següents centres
d'estudis:
Centre d'Estudis de L'Hospitalet de l'Infant
Adreça: Plaça del Pou, 11-1 43890 L'Hospitalet de l'Infant. (Baix Camp).
L'entitat va ser creada el 2013 i té 41 socis.
Contactes: Jordi Solé (tel. 669283728), celhi@celhi.cat , www.celhi.cat
El Bou i la Mula. Col·lectiu d'opinió, recerca i difusió del pessebre.
Tenen la seu a Premià de Mar (Maresme) i 12 socis. L'àmbit d'actuació és tota Catalunya i es
va crear el 1999. L'activitat principal és la recerca, la difusió i el debat sobre el pessebrisme.
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Editen un butlletí electrònic. Contactes: Jordi Montlló (president), tel. 676259583,
jmontllo@yahoo.es , www.elbouilamula.net
També ens han comunicat que donem de baixa les següents entitats:
L'Arboç Activa't. Associació Cultural per les Tradicions i la Història de la vila de
l'Arboç.
Per la manca de relleu a la Junta, no desapareix però suspèn les seves activitats.
Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell
S’ha dissol aquesta entitat que depenia del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Patronat Francesc Eiximenis
A finals de 2014 es dissol com a entitat depenent de la Diputació de Girona.
L’Assemblea confirma l’adhesió dels nous centres i les baixes sol·licitades.
Amb aquestes altes i baixes, els centres d'estudis adherits a la CCEPC són 124.

Precs i preguntes
Des de l’entitat Tot Història es comenta que el servei d’assessorament té un rendiment molt
baix donat el seu cost. També pregunta per la partida destinada a la dedicació del president.
Francesc Viso, coordinador gerent de la CCEPC creu que ara, amb totes les noves
legislacions que afecten la gestió de les entitats, aquest servei tindrà més profit. També es
proposa que cada cert temps es recordi als centres d’estudis que tenen aquest servei al seu
abast.
Narcís Figueras, vicepresident segon, Ignasi Cuadros, tresorer i des del Centre d’Estudis
Santjustencs coincideixen a l’hora d’explicar la dedicació del president, aprovada el 2006 i
ratificada a cada Assemblea anual. Es considera del tot necessària donat el volum de
reunions, gestions i desplaçaments pel territori que comporta el càrrec de president.

Aprovació de l'acta
Es llegeixen els acords i s'aprova l'acta de l'Assemblea General Ordinària.
L’Hospitalet de l’Infant, 14 de març de 2015

Josep Santesmases i Ollé
President

Pilar Tarrada i Gol
Secretària
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