
 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL CECS 2016 

 

Data de la reunió: 04/07/2016 

Assistents: Maria Jesús Llavero,  Francesc Aran, Josep Forns, Eduard Trepat, Eduard 

Garcia, Josep Gallart, Felip Gallart, Fabià Corretgé, Carlos Rizos, Quintí Casals, 

Alberto Velasco, Cèlia Argilés, Jordi Soldevila, Marta Guiu, Pilar Pelegrí i Santi Arbós.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

1. L’Eduard Trepat explica les dades del balanç anual referents a les despeses i 

entrades de capital del CECS, així com la previsió pel proper any. A aquestes 

dades que s’adjunten amb l’acta en un excel hi falta posar les donacions que es 

rebin per feines externes encomanades al CECS i que pot ser del 20% del cost. 

 

2. El Francesc Aran ha explicat que la quota anual del CECS pujarà aquest any 

perquè així el CECS disposa d’una assegurança de responsabilitat civil pels seus 

actes. 

 

3. L’Eduard Trepat explica tot el que s’ha fet aquest any des del CECS:  

- Jornades Europees del Patrimoni – Almacelles- Octubre 

- Jornades d’Estudi del Segrià – Artesa de Lleida – Novembre 

- Taula rodona sobre Leridanisme, lleidatanisme i Lleidapower i presentació de la 

revista – Lleida – Desembre 

- Curs de fotografia – Lleida- febrer 

- Curs Descobrim el Segrià amb el CRP del Segrià – Baix Segre – març; Torrebesses – 

abril; Gimenells, Raimat i Sucs -maig. 

- Jornada de Centre d’Estudis de Ponent, Andorra, Aran i la Franja – Almacelles – 

juny 

Projectes realitzats 

Hem col·laborat en: 

- Imatge corporativa del Consell Comarcal del Segrià 

- Elaboració i correcció del mapa turístic del Segrià  

Hem encarregat: 



 

 

- Projecte per la implementació d’un Arxiu Municipal a Alcarràs 

Portem a terme: 

- Inventari de les cabanes de volta del terme municipal d’Alcanó amb col·laboració 

de l’Ajuntament i el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. 

Hem participat 

- Presentació a Sudanell del llibre que recull la publicació del treball de recerca 

sobre cants masculins Los Cantadors 

- Assistència a l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana a Sant Just Desvern. 

Hem reivindicat 

Pel nostre compte: 

- Reivindicació de diferents elements arquitectònics del carrer Major 

- Denuncia davant del fet de la torre de l’església de Rosselló 

- Obertura del servei d’arxiu i biblioteca de l’IEI 

Amb altres en hem adherit: 

- Al manifest salvem les banquetes i hi som a la plataforma Canal Viu 

- Al manifest per la defensa de les col·leccions d’art dels Museus de Lleida i 

Nacional de Catalunya i hi som dins de la Plataforma de la Cultura a Lleida des d’on 

va sorgir aquest manifest. 

- Vam recolzar una iniciativa popular proposada per la CUP de demanda de 

l’agermanament de la ciutat de Lleida amb la d’Alacant. 

L’Eduard Garcia explica que es preveu fer durant aquest any que ve: 

Activitats ja planificades pel curs que ve 
- Jornades Europees del Patrimoni – Puigverd de Lleida, poble, cementeris i pedrera de la 

Seu –Finals de setembre 

- Jornades d’Estudi del Segrià – Almenar – novembre 

20 comunicacions presentades 

- Presentació revista – desembre 

- Curs de fotografia – febrer 

- Curs Descobrir el Segrià – març , abril  

Activitats en planificació 
- Participació en el grup de treball del CRP del Segrià que prepararà recursos pedagògics en 

entorn web a partir del curs Descobrir el Segrià 

- Possible col·laboració amb l’IEI (propostes) 



 

 

- Possible col·laboració amb el Consell Comarcal (propostes) 

- Programa d’actes en relació amb la liquidació de l’Estudi General? 

 

4. La Marta Guiu explica que ha assistit a les reunions per posar en marxa el 

Consell del Patrimoni des de la Paeria amb la participació de les entitats 

culturals de Lleida perquè estigui representat el CECS. El 2 de setembre s’ha 

d’aprovar un esborrany dels estatuts i està previst que estigui format per un 

ens consultiu amb les entitats culturals i una comissió permanent. El consell 

treballarà per projectes i el que es plantegi ho ha d’aprovar la Paeria. Els partits 

polítics també hi tindran un membre escollit per ells. 

 

5. La Xus explica que la llei de transparència es compleix perfectament al blog del 

CECS. 

 

6. La Xus explica que les jornades europees del patrimoni està previst que es facin 

a Puigverd de Lleida però encara es pot canviar de lloc i de tema. Aquest any es 

visitaria la pedrera de la Seu Vella i els tres cementiris de la localitat. 

 

 

7. Hi ha 20 ponències per a les jornades del CECS que tindran lloc el mes de 

novembre amb temes relacionats amb la història, les arts escèniques, gènere o 

filologia. 

 

8. Carlos Rizos ha preguntat sobre el projecte per reproduir la ruta que va seguir 

Robert Capa per terres del Segrià però de moment està aturat fins quan es 

pugui reemprendre el projecte. Albert Velasco adverteix del perill que es cobrin 

alts drets d’imatge. 

 

 

9. La Xus explica que des del Consell Comarcal del Segrià han demanat fer un 

article sobre el Segrià al CECS per al diari Segre dins d’una col·lecció al voltant 

de les diferents comarques de Lleida. 

 

10. Després que no hagi sortit una candidatura alternativa per canviar la junta del 

CECS s’ha acordat prorrogar l’actual un any més. En aquest sentit la Xus ha 

mostrat la voluntat de millorar la comunicació, fer projectes per implicar més a 

la gent i decidir les coses més lentament amb temps. 

 

11. El Quintí Casals explica que ara es tanca el tercer número de la revista. 

L’Alberto i el Carlos han fet la correcció formal eliminant un article i ampliant-

ne un parell per omplir l’espai i perquè tenien un interès especial pel seu  

 

 



 

 

 

contingut. Ara falta enviar les galerades al corrector. Donat que el Quintí Casals 

i l’Alberto Velasco han decidit deixar de dirigir la revista, de moment s’ha 

proposat que la portin el Carlos Rizos i la Teresa Ibars. 

 

12. La Xus planteja que es faci la presentació dins d’un acte relacionat amb 

l’aniversari del tancament de l’Estudi General de Lleida per Felip V. 

 

13. L’Alberto proposa a Josep Forns escriure un article per promoure la defensa del 

campanar d’Almenar que presenta algunes deficiències que el posen en perill. 

 

14. L’Eduard Trepat explica que hi ha la possibilitat de fer un carnet del CECS a 

través de la coordinadora de centres d’estudis comarcals però és rebutjat per 

l’assemblea. 

 

15. L’Eduard també explica que aquest any les quotes dels socis es miraran de 

cobrar abans del mes de novembre per ajudar a tenir diners per a l’ impressió 

de la revista. 

 

 

ACORDS DE LA REUNIÓ 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.  

2. S’aprova per unanimitat apujar la quota del CECS per disposar d’una 

assegurança. 

3. S’aprova renovar la junta actual per un any més. 

 

 

 

 

 

Maria Jesús Llavero                  Eduard Trepat Deltell                   Eduard Garcia Esteve 

Presidenta                                 Tresorer                                        Secretari 


