
Assemblea anual del CECS    25/06/2015 
Convocatòria d’assemblea anual 

Data: 25 de juny de 2015 

Lloc: Local del Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida, als baixos de l'església Sant 

Martí, Lleida 

Hora d'inici: 19:30-20:00h 

Ordre del dia:  

- Memòria i valoració de les activitats al 2014-2015 

- Memòria i valoració de les II Jornades d'Estudi del Segrià 

- Shikar. Memòria i valoració dels treballs tècnics 

- Estat de comptes 

   - Subvencions 

- Moviment de socis 

- Propostes i projectes 

- Precs i preguntes 

Assistents: Maria Jesús Llavero, Eduard Trepat, Joan Ramon González, Quintí Casals, Fabià 

Corretgé, Josep Gallart, Josep Forns, Albert Royo, Francesc Aran, Marta Guiu, Eduard Garcia, 

José Angel Rizos 

 

1-La Xus exposa el cas plantejat per Josep Manuel Martínez Paris referent a la necessitat de fer 

una intervenció per analitzar i donar a conèixer un altre possible cas de desaparició del 

patrimoni arquitectònic de la ciutat de Lleida. Es tracta de la casa Vilaplana ubicada al carrer 

major on ara se situa la botiga Miró d’electrodomèstics. Paris ha assistit a la reunió per explicar 

com es va adonar del possible perill d’enderroc d’aquest edifici. Es tracta d’una construcció 

d’origen medieval i que podria conservar molts motius originals sota la façana actual. 

Des del CECS es proposa fer una carta als partits lligant-ho al programa obert per a la 

conservació del patrimoni que es promou des del centre, fer una carta d’adhesions al blog del 

CECS, contactar amb els serveis tècnics de la Paeria per conèixer en quin estat es troba l’edifici 

i fer una carta al bisbat propietari actual de l’edifici. En aquest mateix sentit s’exposa que 

l’hemeroteca de l’IEI roman tancada des del començament de les obres a l’edifici i no s’ha 

tornat a obrir, per això es planteja la necessitat de fer una carta preguntant a la Diputació de 

Lleida i l’IEI quan s’obrirà, ja que suposa un perjudici per als investigadors.  



2-Eduard Trepat exposa els números del Centre i tot i que són positius alerta del perill que no  

es disposi de suficients diners per a l’edició del proper número de la revista Shikar. Per això es 

planteja la necessitat de buscar nous socis pel centre. 

3-El Quintí Casals s’ofereix per poder negociar i acordar el conveni amb la UdL. 

4-Les Jornades Europees del Patrimoni 2014 van aplegar una trentena d’assistents i han 

generat que des del museu de la ciència i tecnologia de Terrassa  hagin demanat poder 

organitzar una visita guiada a l’antiga colònia industrial de la Mata a Alguaire. Tot i que s’ha 

exposat que els actuals propietaris no permeten l’entrada al recinte, per això s’intentarà fer 

una petició formal des de diferents entitats. Aquest proper curs es faran les Jornades del 

Patrimoni a Almacelles. 

5-Referent a les conferències dels centenaris organitzades des del CECS es planteja la 

necessitat de poder pagar dietes als conferenciants convidats ja sigui de menjar o 

desplaçament. 

6-Després de l’èxit de participació a la taula rodona que des del CECS es va organitzar a la 

darrera edició del Jazz Tardor de Lleida es vol organitzar d’aquí a un any o dos un concurs 

d’intèrprets de jazz. 

7-l’Eduard Trepat explica la participació del CECS en l’organització de les Jornades sobre 

l’Escola Rural. De cara a l’any vinent es planteja fer una jornada presencial i rutes amb 

activitats de formació per a professors d’ESO i Secundària al mes de Maig.  

8-Les properes jornades d’estudis sobre el Segrià del CECS tindran lloc a Artesa de Lleida al 

mes de Novembre tal com ja s’havia anunciat en reunions anteriors.  

9-Bona participació a la sortida de temporada a Torrebesses amb el Centre d’Interpretació de 

la pedra seca. 

10-La Xus planteja la possibilitat de fer servir el carnet del Recercat com a carnet de soci del 

CECS. 

11-En Quintí Casals i el Carlos Rizos s’encarregaran de la coordinació i revisió del proper 

número de la revista Shikar. La revista es troba disponible al Racó Català i s’espera poder 

afegir-la properament a Dialnet. 

12-El CECS està format actualment per 37 socis, 6 dels quals s’han incorporat durant el darrer 

any i 4 des del Gener. Tal com ja s’ha esmentat abans és necessari buscar nous socis 

col·laboradors.  

13-Respecte al programa obert en defensa del patrimoni cultural i natural del territori fet 

arribar als partits polítics durant la darrera campanya electoral la Xus ha explicat que tots han 

respost però només 4 o 5 s’hi han adherit. Per aquest motiu es planteja la necessitat de tornar-

ho a difondre a les pròximes eleccions del 27 de setembre.  

14-Entre altres activitats, el CECS també ha participat en la presentació del llibre de Carlos 

Rizos “Noms de llocs i de cases d’Alcoletge”. També s’ha fet entrega del recull bibliogràfic 



comentat de la Guerra Civil, front del Segre que va encomanar l’ajuntament d’Alcoletge i el 

Centre d’Interpretació Ermengol Piró, elaborat per Ferran Reñé.   

També s’ha participat en la XXIII Assemblea general ordinària de la Coordinadora el 

14/04/2015 a l’Hospitalet de l’Infant; La XI Jornada de Cultura i Recerca local a Vilafranca del 

Penedès el 09/05/2015 i a la Trobada de Centres d’Estudis de Ponent a Solsona el 20/06/2015. 

 

A l’assemblea s’acorda : 

1- proposa fer una carta als partits lligant-ho al manifest per a la conservació del 

patrimoni que es promou des del centre, fer una carta d’adhesions al blog del CECS, 

contactar amb els serveis tècnics de la Paeria per conèixer en quin estat es troba 

l’edifici i fer una carta al bisbat propietari actual de l’edifici. També fer una carta 

preguntant a la Diputació de Lleida i l’IEI quan s’obrirà l’hemeroteca de l’IEI, ja que 

suposa un perjudici per als investigadors.  

2- Buscar nous socis col·laboradors per al CECS. 

3- El Quintí Casals s’ofereix per poder negociar i acordar el conveni amb la UdL. 

4- fer una petició formal als propietaris de la Mata des de diferents entitats per 

organitzar una visita a la colònia industrial de la Mata a Alguaire. 

5- Pagar dietes als conferenciants convidats pel CECS. 

6- Organitzar un concurs d’intèrprets de Jazz dins del Jazz Tardor l’any vinent o l’altre. 

7- Fer una jornada presencial i rutes amb activitats de formació per a professors d’ESO i 

Secundària al mes de Maig dins les Jornades sobre l’Escola Rural. 

8- Fer servir el carnet del Recercat com a carnet de soci del CECS. 

9- Tornar a distribuir el programa obert sobre la defensa del patrimoni del Segrià a tots 

els partits polítics a les pròximes eleccions del mes de setembre. 

 

Secretari    Presidenta    Tresorer 

Eduard García    Maria Jesús Llavero   Eduard Trepat 


