
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

Data: 9 de juliol de 2020 

Hora : 19:30 h. 

Lloc: reunió telemàtica per videoconferència (mitjançant l’eina Meet de Google) a causa 

de la situació de confinament de domiciliari provocada per la pandèmia del Covid-19. 

Assistents: 

Francesc Aran, Eva Baldomà, Quintí Casals, Jordi Cebolla, Fabià Corretgé, Josep Forns, 

Felip Gallart, Josep Gallart, Joan Ramon González, Maria Jesús Llavero, Santi Arbós, 

Pilar Pelegrí, Carlos Rizos, Jordi Soldevila, Eduard Trepat. 

Ordre del dia: 

- Memòria d'activitats 

- Memòria i valoració de projectes endegats 

- Memòria econòmica 

- Moviment de socis 

- Projectes futurs 

- Elecció de nou president o presidenta  

- Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de l’assemblea: 

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

(celebrada el 26 de juny de 2019) perquè es va fer arribar a tots els socis per correu 

electrònic. L’acta s’aprova per assentiment. 

· Maria Jesús Llavero, presidenta del CECS, fa un repàs de activitats actuals, on destaquen 

dos projectes: 1) Patrimoni Industrial (dinamitzat per Josep Forns i Ramon Dalfò), 2) 

Patrimoni en Risc (dinamitzat per Joan Ramon González i Josep Gallart). També 

assenyala que s’està creant un projecte sobre el Front de la Guerra Civil al Baix Segre, 

liderat per Jordi Ibars i Francesc Aran. 

· Maria Jesús Llavero també comenta que no s’ha pogut tancar el projecte de la Ruta Capa 

(que forma part del nostre projecte Llocs de Memòria Històrica al Baix Segre, coordinat 

per la Pilar Pelegrí i el Joan Ramon González) a causa de la crisi sanitària del coronavirus, 

però destaca que bàsicament hi falta col·locar els plafons. Pel que fa al projecte de 

Memòria Història (liderat per Pilar Pelegrí, en coordinació amb altres entitats), hi falta 

concretar altres llocs de memòria històrica. També destaca el projecte Descobrim el 

Segrià (liderat per Pilar Pelegrí en coordinació amb l’IEI i el Centre de Recursos del 

Professorat del Segrià). 



 

· Maria Jesús Llavero assenyala que tots aquests projectes ens caldria omplir-los de 

contingut amb bibliografia del que ja s’ha fet i testimonis de l’època, investigacions noves 

i sobretot recollint testimonis vius. Fer això ens ajudarà a articular projectes seriosos que 

ens permetran accedir a diferents ajuts i subvencions i fer una passa més en el 

reconeixement que el centre es mereix. 

· Pel que fa als convenis, Maria Jesús Llavero assenyala que el conveni amb la UdL falta 

enviar-lo i signar-lo quan la situació generada per la crisi sanitària es normalitzi. També 

destaca que s’està treballant amb l’Arxiu Històric de Lleida i amb l’Associació Amics de 

la Seu Vella. Seria convenient signar convenis amb el CIGC d’Alcoletge, amb el CIPS 

de Torrebesses i altres entitats d’aquest estil de la comarca. 

· Maria Jesús Llavero presenta l’inventari de béns del CECS, on destaca els següents 

elements: 1) 1 disc dur extern del que ens va fer donació Maria Jesús Monclús; 2) 1 llapis 

de memòria de 32 gigabites; 3) 1 roll up amb el logo del CECS. Hi afegeix una donació 

de llibres del soci Enric Vicedo per a la biblioteca del Centre entre els que està la 

col·lecció de premis Josep Lladonosa, publicacions de l’Associació d’Història Rural de 

Girona. També una altra donació de Maria Jesús Llavero que cal registrar i inventariar i 

que de moment es troben en el local de C/ Templers 13 (entresòl) que ens han cedit en 

alguna ocasió. 

· Carlos Rizos, secretari del CECS i director de la revista Shikar, informa de l’estat de la 

revista, on destaca que s’està treballant en l’edició del núm. 7 i que hem millorat en la 

qualificació que ens dona l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) pel que fa a la qualitat de 

la revista. També destaca que ha millorat en l’índex d’impacte de la matriu MIAR de la 

Universitat de Barcelona (1.1 en el núm. 6, de 2019). 

· Maria Jesús Llavero informa de les propostes de comunicacions per les properes (les 

vuitenes) Jornades “El Segrià a Estudi” (que es celebraran a Llardecans el proper mes de 

novembre), que arriben a 24. Serà el Consell de Redacció que s’encarregarà de valorar-

les per tal d’informar de l’acceptació o no als participants que les han enviat. 

· Pilar Pelegrí, tresorera del CECS, informa del projecte “Descobrim el Segrià”, on 

destaca que continua el grup de treball. Assenyala que no sabem si es podran fer les 

sortides del curs vinent a causa de la crisi sanitària, però destaca que es penjaran al web 

les que s’han fet. Comenta que aquest curs que acaba ha quedat pendent la sortida 

vinculada a “Les colònies del Franquisme”. La idea és preparar una sortida d’arqueologia 

guiada per Santi Torra (a La Portella i Vilanova de Segrià) i una altra al Baix Segrià. 

· Pilar Pelegrí presentarà una comunicació a les Jornades de l’IRMU, on parlarà del 

projecte “Descobrim el Segrià”. 

· Eduard Trepat, membre del grup de treball de “Descobrim el Segrià”, assenyala que el 

web està bé però no hi apareixen gaires coses al mapa, de manera que s’hi ofereix per 

ajudar en aquest sentit com a geògraf. 

· Pilar Pelegrí informa sobre la situació de la Plataforma d’Entitats de Memòria Històrica. 

Diu que la sortida prevista per al 17 de juliol s’ha suspès a causa de la crisi sanitària. 

Afegeix que el calendari continua funcionant, i destaca que l’Ajuntament de Lleida és el 

que més s’hi ha implicat (hi ha 20 entitats). 



 

· Pilar Pelegrí, com a tresorera del CECS, presenta el balanç econòmic a través d’un 

document que comparteix des de la seva pantalla. Hi destaca que no tenim ingressat l’ajut 

per la revista. També comenta que l’Ajuntament d’Alcanó és l’únic que paga la quota del 

conveni. 

· Maria Jesús Llavero destaca que hi ha pendent una entrevista amb el president de la 

Diputació, on s’ha de parlar d’exportar el model de “Descobrim el Segrià” a altres 

comarques. També caldrà parlar dels ajuts per tal que ens arribin, ja que demanen que tot 

estigui molt ben justificat. 

· Quant al número de socis, Maria Jesús Llavero assenyala que ara som 68 socis (2 han 

arribat aquesta darrera setmana). 

· Maria Jesús Llavero destaca les activitats previstes que, de moment, no estan ajornades: 

1) Jornades Europees del Patrimoni, que inclouen visita a Corbins (guiada pel Xavier 

Eritja), prevista pel dissabte 9 d’octubre; 2) VIII Jornades “El Segrià a Estudi” (21 de 

novembre a Llardecans), que intentarem fer presencials i que inclouran visita a la 

farmàcia més antiga de Catalunya a càrrec de la Dolors Visa (hem de valorar si es podria 

visitar l’Arc Adar diumenge al matí). 

· Pel que fa al canvi de president/a del CECS, Maria Jesús Llavero, com a presidenta 

sortint, assenyala que s’han esgotat tots els terminis per la seva continuïtat en el càrrec i 

destaca que tenim un únic candidat a la presidència, que és el nostre soci Quintí Casals, 

que és convidat a presentar les seves propostes. Maria Jesús Llavero expressa els seu 

agraïment per tot el recolzament rebut durant els anys que ha ostentat la presidència. 

· Quintí Casals, després de valorar la bona tasca que ha dut a terme la Maria Jesús Llavero 

durant el temps que ha estat com a presidenta, diu que la seva intenció és oferir una línia 

continuista, tot comptant amb el mateix equip (tant a la Junta Directiva com a la 

Coordinadora Tècnica), si bé és cert que demana la incorporació del soci Josep Gallart a 

la Junta Directiva perquè pugui anar en el seu nom a actes no ell (el president) no hi pugui 

assistir per motius de feina (la recent jubilació del Josep Gallart li atorga aquesta 

disponibilitat que els altres membres de la Junta no tenen). Maria Jesús Llavero informa 

que aquesta incorporació no és possible d’acord amb els estatuts del CECS, però per acord 

general s’aprova fer una nova assemblea amb un únic punt per tal de modificar els estatuts 

del CECS en aquest aspecte. 

· Quintí Casals és elegit nou president del CECS per votació a mà alçada amb 15 vots a 

favor (tots els assistents), cap vot en contra i cap abstenció. 

· Quintí Casals, com a president entrant, destaca alguns aspectes on pensa que caldria que 

el CECS hi digués la seva. Destaca la problemàtica del Tossal de Moradilla com a element 

patrimonial que requereix una actuació urgent. Ens posa al corrent del recent enfonsament 

de la teulada de la Capella de la Sang (responsabilitat de la Congregació de la Sang). 

Assenyala que ha parlat amb el Pep Tort en relació amb el fet que caldria que 

l’Ajuntament de Lleida posés alguna persona per vetllar pel patrimoni. Apunta també la 

necessitat de buscar socis, especialment socis institucionals. Es mostra especialment 

preocupat pel patrimoni en perill, que ha de posar-se en valor. En aquest sentit, destaca 

també el cas de l’Església de Sucs (que depèn de Lleida), el del convent de Sant Ruf (que 

està aturat tot i que l’Ajuntament va signar un conveni de 15 anys per arreglar-lo), el del 



 

cementeri (on caldrà estar-hi a sobre). Diu que a partir de setembre hem de fer pressió. 

Destaca que a Seròs l’Ajuntament s’ha posat amb la recuperació del Palau Montcada. En 

el cas de Lleida, diu que cal anar a Urbanisme perquè a Cultura només s’hi troben bones 

paraules. Destaca també el cas del Molí de Cervià (a Lleida), que ara està pitjor que mai 

(només hi han posat una tanca). 

· Eduard Trepat pregunta per la situació del Museu Jaume Morera. Maria Jesús Llavero 

diu que no es farà perquè ha sortit una part de la muralla medieval a les escales de l’edifici 

de l’Audiència, que és on està previst emplaçar el nou museu; assenyala que el projecte 

de condicionament de la muralla està aprovat, però el Josep Gallart diu que això no 

impedeix dur a terme el museu, que és una excusa. 

· Maria Jesús Llavero, com a presidenta sortint, demana que hi hagi algú pel seguiment 

de les xarxes socials, afegint que facilitarà les contrasenyes. 

· S’obre el torn de precs i preguntes: 

· Jordi Soldevila pregunta pel Congrés de la Tàpia i per l’Any Arderiu. Pel que fa al 

Congrés de la Tàpia, Eduard Trepat diu que hi ha data (s’ha ajornat pel final de març de 

2021). Pel que fa a l’Any Arderiu, es publicarà un llibre en paper; el paguen l’IEI i 

l’Ajuntament de Linyola (estan buscant editorial, i el Quintí Casals proposa Edicions de 

la UdL i suggereix parlar amb el Francesc Català). 

· Pilar Pelegrí prega que, pel que fa a les activitats vinculades al 2 de Novembre (que 

commemoren el bombardeig del Liceu Escolar durant la Guerra Civil; aquestes activitats 

són a proposta de la Plataforma d’Entitats de Memòria Històrica, projecte liderat des del 

CECS per la Pilar Pelegrí), es posi un dia per anar a l’Hospital (antic Molí) de Seròs. Com 

que ha de ser entre mitjans d’octubre i mitjans de novembre, s’acorda el dia 8 de 

novembre. 

Es tanca l’assemblea a les 21 hores. 

 

Segrià, a 9 de juliol de 2020 

 

 

Carlos Rizos   Maria Jesús Llavero   Pilar Pelegrí 

Secretari   Presidenta    Tresorera 


