
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

Data: 20 de juny de 2019 

Hora : 19:00 h. 

Lloc: Sala de reunions del CECS (entresol al carrer Templers, núm. 13, de Lleida) 

Assistents: 

Francesc Aran, Santi Arbós, Jordi Brou, Jordi Cebolla, Fabià Corretgé, Joan Ramon 

González, Marta Guiu Maria Jesús Llavero, Pilar Pelegrí, Carlos Rizos, Eduard Trepat, 

Glòria Vilella. 

Ordre del dia: 

- Memòria i valoració d'activitats 

- Memòria i valoració de projectes endegats 

- Memòria econòmica 

- Moviment de socis 

- Previsions pel pròxim curs  

- Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de l’assemblea: 

Carlos Rizos, secretari del CECS, obvia la lectura de l’acta de l’assemblea anterior 

(celebrada el 5 de juliol de 2018) perquè es va fer arribar a tots els socis per correu 

electròni. L’acta s’aprova per assentiment. 

· Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS, presenta un document amb les diferents 

actuacions que s’han dut a terme des de la darrera assemblea: Presentacions de llibres 

(destaquem la de l’estudi de Francesc Closa Pujalt i la base d’instrucció del XVIII cos 

d’exèrcit (1936-1939), Pagès Editors, a l’AHL), exposicions (destaquem “Memòria 

literària, patrimoni oblidat”, organitzada per la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla 

Catalana, presentada a l’Arxiu Històric de Lleida amb una conferència de l’escriptor 

Emili Bayo), sortides (destaquem les del projecte “Descobrim el Segrià” —en 

coordinació amb el CRP Segrià—, amb Aitona, Almatret i Albesa-Corbins), 

col·laboracions (destaquem la col·laboració amb l’IEI en el projecte de senyalització de 

la Ruta Capa a Aitona, o amb l’empresa InSitu per senyalitzar el Baix Segre [que ja està 

donant resultats]) i reivindicacions (com la de la conservació del Palau Montcada de 

Seròs). 

· El mateix document també inclou projectes endegats, on cal destacar els següents: 

- Projecte de recerca i promoció del territori i la seva història: Ruta Capa a Aitona 

(sota la coordinació de Joan Ramon González, Pilar Pelegrí i Maria Jesús Llavero, 



 

en col·laboració amb l’IEI). La visita està prevista pel proper diumenge 20 

d’octubre. 

- Descobrim el Segrià (sota la coordinació de Pilar Pelegrí, Anna Sáez i Eduard 

Trepat, en col·laboració amb el CRP del Segrià i l’IEI). Hi ha prevista una jornada 

a l’IEI pel dissabte 19 d’octubre. 

- Memorial Democràtica: Deportats almenarencs (sota la direcció de Míriam Roma, 

que busca ajuts, més enllà d’una exposició i la senyalització). 

- Projecte de “Llengua de la Franja”: Usos lingüístics, tria de llengües i rols 

sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça (una aproximació des de 

la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials), dirigit per Esteve Valls, que s’acull 

a la XIV Convocatòria d’Ajuts per a Projectes d’Investigació o de Difusió Cultural 

de l’IRMU. 

- Coordinadora de Memòria Democràtica a les Terres de Lleida (endegat per 

Míriam Roma i Noemí Riudor, que van celebrar una reunió on van assistir una 

trentena de persones entre entitats i estudiosos; tenen previst recollir informació 

de tot el que es fa, mitjançant un qüestionari, i n’han preparat un calendari [està 

previst que el 29 de juny acabin de posar les llambordes commemoratives]). 

- El patrimoni miner de la conca Ebre-Segre: inventari, història i guia 

d’interpretació (endegat per Jacinto Bonales, que té un Ajut de Recerca “Francesc 

Salva Campillo”). 

- Alguns projectes els hem presentat a la crida de col·laboració de la UOC i la UdL, 

en el grau conjunt que imparteixen (els hem proposat 3 projectes). 

· Memòria Econòmica: La Pilar Pelegrí, tresorera del CECS, facilita als socis un full amb 

el “Resum de Comptes 2018-2019”, que reflecteix un balanç amb 7.029,03€ d’ingressos 

i 3.778,98€ de despeses, restant amb un saldo positiu de 3.250,05€, als quals cal afegir 

una previsió d’ingressos de 7.750€ i una previsió de despeses de 4.453,98€. 

Quant als socis institucionals com són els ajuntaments, que ho són mintjançant un conveni 

de col·laboració, es posen en entredit perquè aquests no paguen la quota. Maria Jesús 

Llavero planteja un altre tipus de conveni amb altres entitats (per exemple, Amics de la 

Seu Vella, Arxiu Històric de Lleida…). 

L’Eduard Trepat planteja si hem de seguir pagant el hosting pel domini del lloc web, que 

són 22€ i no l’aprofitem. Planteja pagar, en canvi, els 11€ que costa el Wordpress amb al 

domini “cecsegria.cat”. L’assemblea accepta fer aquest canvi; la Pilar Pelegrí, com a 

tresorera, aclareix que tenim la tarja de dèbit per pagar aquesta mena de despeses. 

· Moviment de socis: la Pilar Pelegrí ens diu que som actualmente 68 socis (n’hem 

augmentat 3 respecte de l’any passat), i s’aprofita aquesta dada per repartir la revista Fires 

i Festes per tal de fer arribar a l’assemblea la invitació del seu coordinador, l’Ignasi 

Fregola, per col·laborar-hi, tot aclarint que és una publicació semestral que pretén ampliar 

el seu radi d’interès a tota la comarca del Segrià (la idea és que nosaltres hi participem 

amb un article de 3 pàgines del lloc on fem les Jornades, que enguany es faran a Puigverd, 

de manera que ho hem de parlar amb l’associació de Puigverd “L’Afany”). Maria Jesús 

Llavero recorda que també es de la revista Plec ens demanen sempre col·laboració. 

· Previsions pel pròxim curs: 



 

-Participarem en la presentació de llibres com el del Jordi Cebolla i el del Carlos Rizos. 

-Les properes Jornades “El Segrià a Estudi” se celebraran a Puigverd de Lleida durant el 

dissabte 16 de novembre. De moment hem rebut 16 propostes de comunicación. Arran de 

la presentació de dues propostes de comunicació per part d’un equip format per dues 

persones, torna a sortir la qüestió de l’acceptació de les comunicacions en funció 

d’aquesta mena de repeticions, i s’acorda fixar uns criteris per tal d’acceptar aquestes 

propostes en funció d’una sèrie de prioritats, sobretot pensant en comunicacions que es 

presenten en equip. 

-Arran dels canvis que s’han produït després de les eleccions municipals, tornarem a 

contactar amb el Consell Comarcal per tal que pugui col·laborar amb nosaltres. 

-També es proposa revisar les normes de publicació de la nostra revista (Shikar) per tal 

de millorar-ne el resultat. Sobre la revista s’anuncia que ha canviat el director, que ara és 

el Carlos Rizos (fins ara coordinador), haven cessat l’anterior, el Quintí Casals, a qui han 

felicitat els socis per la feina ben feta. S’incorpora a la coordinació la Pilar Pelegrí i es 

manté la Glòria Vilella en la coordinació. 

· Precs i preguntes: no n’hi ha. 

 

Com que no es demanen més paraules, cloem l’assemblea a les 20:30 h., de la qual, com 

a secretari, estenc aquesta acta 

 

Lleida, a 20 de juny de 2019 

 

 

Carlos Rizos   Maria Jesús Llavero   Pilar Pelegrí 

Secretari   Presidenta    Tresorera 


