
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

Data: 5 de julio de 2018 

Hora : 19:30 h. 

Lloc: Sala de reunions del Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida (baixos de 

l’església de Sant Martí de Lleida) 

Assistents: 

Francesc Aran, Santi Arbós, Quintí Casals, Felip Gallart, Joan Ramon González, Maria 

Jesús Llavero, Pilar Pelegrí, Carlos Rizos, Guillem Roca, Mònica Sesma, Eduard Trepat. 

Excusa la seva assistència Josep Gallart. 

Ordre del dia: 

- Repàs de les actuacions fetes durant el curs 

- Presentació de nous projectes 

- Estat de comptes 

- Elecció de nou president 

- Precs i preguntes 

Desenvolupament de l’assemblea: 

Carlos Rizos, secretari del CECS, fa la lectura de l’acta de l’assemblea anterior (celebrada 

el 29 de juny de 2017), que tots els socis han rebut per correu electrònic, destacant els 

acords que s’hi van prendre. L’acta s’aprova per unanimitat. 

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

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

Jornades Europees del patrimoni: des del front del Segre (en col·laboració amb el Centre 

d’Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró i l’Ajuntament d’Alcoletge). 7 d’octubre 

de 2017 a Alcoletge i Vilanova de la Barca. 

Cicle Diàlegs (4ª temporada: Visions Transversals de la Cultura) organitzat per l’Orfeó 

Lleidatà i en col·laboració amb Òmnium Cultural de Ponent. Del 10 d’octubre al 23 de 

març, a l’Espai Orfeó. 

Viquimarató organitzada per la Biblioteca Ramon Berenguer IV d’Almenar. L’11 de 

noviembre a la Biblioteca d’Almenar. 

V Jornades “El Segrià a Estudi” organitzades pel CECS en col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Alcarràs. 18 i 19 de novembre al Centre Cultural “Lo Casino” d’Alcarràs 

amb visita reivindicativa a la Casa de Vallmanya que havia estat propietat de l’esposa del 

president Francesc Macià. 



 

Taula rodona “Miquel Capdevida i el periodisme d’entreguerres” en col·laboració amb 

l’Editorial Fonoll (editora del llibre Joguina de la contradicció, que recull articles de 

Miquel Capdevila). 24 de novembre a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

Taula rodona “Polítiques de patrimoni” (amb representants de tots els partits per parlar 

de polítiques de cultura i patrimoni) a l’Arxiu Històric de Lleida el 12 de desembre a la 

sala d’actes de l’Arxiu Històric. 

Presentació del núm. 4 de la revista Shikar a l’Arxiu Històric de Lleida amb la taula 

rodona “Shikar amb el patrimoni: gestió, investigació i promoció, tres eixos de futur”. 

Participació als grups de treball per al Pla estratègic de Cultura de l’Ajuntament de Lleida 

en col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida i la Plataforma d’Entitats Culturals. 10 de 

març a la Regidoria de Cultura. Amb diferents grups de treball, el CECS va participar en 

el de patrimoni. 

Participació a l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana el 

17 de març a l’IEI. 

Organització del I Congrés de Pedra Seca a les Terres de Lleida en col·laboració amb 

l’IEI, els centres d’estudis de Les Garrigues, La Segarra i La Llitera, el Centre de Recerca 

de Ponent, l’Associació d’Arquitectura Popular i el Centre d’Interpretació de la Pedra 

Seca. 23 i 24 de març a l’IEI i al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca. 2 ponències, 3 

eixos amb 20 comunicacions, una taula rodona i una sortida al camp. 

Organització de l’exposició Patrimoni Oblidat, Memòria Literàcia a l’Arxiu Històric de 

Lleida (del 6 de març al 12 d’abril) amb una conferencia de l’escriptor Emili Bayo titulada 

“Paisatge literari, paisatge personal”. 

Elaboració de les al·legacions al POUM (Projecte d’Organització Urbanística Municipal) 

de Lleida durant el mes d’abril. Se n’ha ocupat la Coordinadora Tècnica. 

Assistència a la XIV edició del RecerCat celebrada a Manresa. Del 13 al 15 d’abril a 

Manresa. 

Presentació del llibre de Carmen Berlabé Del Museu Diocesà al Museu de Lleida en 

col·laboració amb el Museu de Lleida i l’Ajuntament de Puigverd de Lleida. El 15 de 

maig a la Llar de Jubilats de Puigverd de Lleida. 

Projecte de Senyalització del Baix Segrià proposat per l’empresa In Situ (contractada per 

la Diputació de Lleida) al CECS. Durant el mes de maig. L’ha dut a terme un grup de 

treball on ens hem repartit els pobles i els elements patrimonials que s’havien de 

senyalitzar. 

Trobada de Centres d’Estudis de Ponent, La Franja, el Pirineu i Aran. El 16 de juny a 

Isona. Hi vam presentar els resultats del I Congrés de la Pedra Seca i vam anunciar la 

creació d’una secció a l’IEI sobre patrimoni agrari que continuarà amb l’organització dels 

següents congressos. 

Participació a les V Jornades de l’IRMU, on es va celebrar una taula rodona sobre 

patrimoni on vam presentar el projecte d’inventari d’elements de pedra seca que vam 

realitzar a Alcanó. 29 i 30 de juny a Móra la Nova. 



 

 

Maria Jesús Llavero presenta els nous projectes del CECS: 

Creació d’un grup de treball Coneixem el Segrià per l’organització de les sortides que 

oferirà el Centre de Recursos del Professorat del Segrià a la comunitat educativa. Es 

demanen 3 membres (no és necessari que siguin docents) i de l’assemblea en surten dos: 

Pilar Pelegrí i Eduard Trepat. El tercer membre es proposa de buscar-lo presentant el 

projecte al conjunt dels socis del CECS per correu electrònic. 

Participació a les Jornades Europees del Patrimoni. Es proposen dues visites: 1) visita el 

6 d’octubre al Palau Montcada de Seròs, que està en risc de demolició (cal la col·laboració 

amb l’Ajuntament de Seròs i pretén ser un acte reivindicatiu per tal de protegir aquest 

patrimoni històric i artístic); 2) visita el 13 d’octubre a les estructures de defensa de la 

Guerra Civil d’Almatret i al conjunt del poble, on destaquen dos museus i uns antics 

safarejos (cal la col·laboració amb l’Ajuntament d’Almatret i amb Segrià Sec). Joan 

Ramon González proposa concentrar ambdues visites en un sol dia, però l’assemblea 

acorda que és millor mantenir les dues dates per tal que les visites es facin al matí (tots 

dos dies són dissabtes), que és quan la gent està més disponible. La visita al Palau 

Montcada està pendent de confirmar i es proposa demanar el guiatge de Marta Monjo i 

Francesc Fité. 

Organització de les VI Jornades El Segrià a Estudi a Alcoletge en col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Alcoletge. Les comunicacions es presentaran a la Sala d’Actes de 

l’Ajuntament d’Alcoletge dissabte 17 de novembre. Pel diumenge 18 s’aprova visitar les 

restes patrimonials del Tossal de la Nora (necròpoli medieval i trinxeres de la Guerra 

Civil). Carlos Rizos, secretari del CECS, ja s’ha ocupat de comentar-ho a l’alcaldessa 

d’Alcoletge i la regidora de cultura. Francesc Aran comenta que, arran de la manca de 

gravació audiovisual de les darreres jornades (les d’Alcarràs), ha arribat al CECS la 

demanda de recuperar-ne la gravació i posterior penjada a la xarxa. Estudiarem el tema 

perquè la persona que ho havia fet a les edicions anteriors, l’Eduard Garcia (anterior 

secretari del CECS), es troba ara treballant a Anglaterra i hauríem de buscar algú altre. 

Conveni de col·laboració amb el Centre de Valorització i Dinamització del Patrimoni 

Cultural proposat pel Jesús Corsà, del Departament d’Història de la Universitat de Lleida. 

S’acorda analitzar el model de conveni que ens han enviat tot comparant-lo amb el que 

tenim al CECS per tal d’establir les condicions d’aquest conveni de col·laboració. 

Encarreguem a Guillem Roca, soci del CECS i assistent a l’assemblea, per concretar les 

condicions del conveni. 

Es proposa refer i completar el document que vam elaborar per les passades eleccions 

municipals com a programa der l’àmbit cultural per tal de proposar-lo als partits polítics 

de cara a les properes eleccions (previstes pel maig de l’any vinent), però és desestimada 

aquesta proposta arran de l’experiència anterior, on les polítiques culturals i patrimonials 

es van focalitzar en la ciutat de Lleida a la taula rodona abans esmentada (del 12 de 

desembre). 

Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS, anuncia la data de presentació del proper 

número de la revista Shikar, que serà el divendres 14 de desembre. 



 

Pilar Pelegrí, tresorera del CECS, presenta l’estat de comptes amb el balanç 

corresponent a aquesta anyada.  

Pilar Pelegrí presenta la relació de socis de què disposem i els convenis amb ajuntaments 

de la comarca que s’han signat.  

Pilar Pelegrí anuncia també que avançarem el cobrament de les quotes als socis a primers 

de setembre per tal de poder pagar l’edició i impressió de la revista; l’assemblea hi està 

d’acord. 

Pilar Pelegrí proposa demanar una tarja de dèbit (que és gratuïta a la nostra entitat 

bancària, la Caixa de Guissona) per tal d’agilitzar els pagaments. L’assemblea ho aprova. 

Eduard Trepat, soci i anterior tresorer del CECS, diu que ens hem de felicitar per la manca 

de morositat i per l’autonomia que hem aconseguit per editar i maquetar la revista només 

amb les quotes dels socis, necessitat de la subvenció de l’IEI i l’IRMU només per la 

impressió. 

Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS, proposa renovar la presidència del CECS. 

Com que a l’assemblea no surt cap voluntari per presidir-lo, continuarà durant dos anys 

més (els darrers que ho pot fer segons ho estableixen els estatuts del CECS), la qual 

renovació és aprovada per l’assemblea. 

Dins del torn obert de paraules, Pilar Pelegrí, tresorera i membre per tant de la junta del 

CECS, proposa mantenir la junta durant quatre anys en comptes de dos, que és el que 

estableixen els estatuts, de manera que per fer-ho caldria modificar-los. Com que 

l’assemblea no hi està d’acord a introduir-hi aquest canvi, l’actual junta continuarà durant 

un any més i a la propera assemblea ordinària (a mitjans de l’any 2019) es parlarà de si 

cal renovar la junta o no durant dos anys més. 

Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS, diu que tots els socis hem de fer un esforç per 

donar visibilitat al CECS en cadascun dels nostres àmbits tot presentant-nos com a 

membres del CECS en les diferents institucions on som presents. 

Com que no es demanen més paraules, cloem l’assemblea a les 21 h., de la qual, com a 

secretari, estenc aquesta acta 

 

Lleida, a 5 de juliol de 2018 

 

 

Carlos Rizos   Maria Jesús Llavero   Pilar Pelegrí 

Secretari   Presidenta    Tresorera 


