Esborrany
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’IEP

Identificació de la sessió
Núm. 1/2012
Data: 26 de febrer de 2012
Hora: Primera convocatòria, dos quarts d’onze del matí.
Segona convocatòria, onze del matí
Lloc: Sant Sadurní d’Anoia
Assistència
Una vuitantena de socis i sòcies de l’entitat, representants de les seccions, i
tots els membres de la Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Desenvolupament de l’acte

Benvinguda
1. Constitució de la mesa de l’Assemblea
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
3. Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats 2011
4. Presentació i aprovació dels comptes del 2011 i del pressupost del 2012
5. Lectura de l’informe del President
6. Presentació de les activitats de les seccions
7. Presentació de la nova pàgina web
8. Lliurament dels reconeixements
Cloenda de l’assemblea
Desenvolupament de la sessió i acords presos
La regidora de Cultura de Sant Sadurní d’Anoia, Montserrat Medall, donà la
benvinguda als assistents, i felicità l’IEP per la tasca que realitza en favor de la
cultura penedesenca.
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1. Es constituí la mesa de l’Assemblea en segona convocatòria pel
President, Sr. Ramon Arnabat, la Tresorera, Sra. Àngels Santacana, i la
Secretària, Sra. Núria Jané.
2. El President obre la sessió i la Secretària demana als socis/es de l’entitat
si tenen alguna esmena a fer a l’acta de la sessió anterior que, tal i com
es va aprovar a l’assemblea ordinària de l’any 2010, es penja un mes
abans a Internet. L’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat dels
assistents.
3. La secretària presentà la Memòria d’Activitats del 2011 que prèviament
s’havia repartit entre els socis assistents. S’aprova per unanimitat
4. La tresorera va presentar les comptes de l’any 2011, tot detallant els
ingressos i les despeses. S’aprovaren per unanimitat. A continuació
presentà el pressupost pel 2012, amb la previsió d’ingressos i despeses.
Un pressupost que se situa en els 88.630€ disminuït considerablement
per les mesures d’estalvi convenients a l’entitat i la previsible disminució
en les subvencions públiques. S’aprovà per unanimitat.
5. El president, Ramon Arnabat, presentà un resum de les activitats
realitzades per l’IEP al llarg de l’any 2011 destacant que l’Institut d’Estudis
Penedesencs ha esdevingut i s’ha anat consolidant com el pal de paller
de la cultura i el patrimoni penedesenc. Alhora que s’ha convertit en
ambaixador del Penedès i la seva cultura arreu del país. I en son una
bona mostra la participació de l’IEP en la Fundació Pro-Penedès i
l’elaboració del Pla Estratègic del Penedès; o en els Fòrums Socials dels
Garraf i de l’Alt Penedès. La participació en recerques d’abast català o
espanyol, amb el projecte Tots els Noms; els estudis sobre immigració i
participació electoral o la Penedesfera. Així, com els nombrosos convenis
que l’IEP té signats amb altres entitats culturals i amb quasi tots els
ajuntaments del Penedès i els tres Consells Comarcals.
Arnabat explicà que la memòria 2011 mostra abastament la quantitat i la
qualitat de la feina feta aquest any, així com la distribució pel territori: 47
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municipis distribuïts en 3 comarques. Amb tot, és possible gràcies al
treball de la Junta i de les 10 seccions de l’IEP. També donà un
reconeixement públic pel suport econòmic que donen a l’entitat Caixa
Penedès, la Fundació privada Mútua Catalana, Rius i Rius i Agro-Alsina.;
I la col·laboració i entesa amb els 21 Centres d’estudis locals del Penedès
i amb la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i l’Institut
Ramon Muntaner.
Algunes de les tasques desenvolupades des de la junta de l’IEP i que
acabaran repercutint l’any vinent, són les següents: La fí del crèdit amb
Caixa Penedès; La Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública, que ens ha
d’obrir les portes al micropatrocini empresarial i personal, així com
beneficis a la declaració de renda dels socis/es; La sol·licitud de la Creu
de Sant Jordi per l’IEP en motiu dels 35 anys; La Senyalització dels
Itineraris de la Memòria Democràtica al Penedès (39 punts i 3 rutes);
inauguració del CIARGA als Monjos; La II Festa de la Cultura del
Penedès Collita 2011 i el lliurament dels Reconeixements culturals, que
va significar la consolidació d’aquest acte com a referent cultural del
Penedès i el reconeixement de la Generalitat de Catalunya amb la
presència del Conseller; i l’Enquesta sociològica als socis.

El 2012 també serà el moment de celebrar els 35 anys de l’IEP, tot i que
no són uns moments fàcils per l’entitat. Caldrà que seguim estrenyent-nos
el cinturó perquè la situació econòmica no és pas més fàcil que l’any
anterior. Així, farem una aposta per les activitats coorganitzades amb
Ajuntaments, Consells Comarcals, Centres d’estudis locals i amb l’IRMU,
així com amb altres entitats culturals. Un aspecte a treballs és que caldria
augmentar el nombre de socis, tot i que no hi ha pressupost per
campanyes de publicitat. Per això demana als socis/es que facin
proselitisme individual al nostre entorn més immediat per evitar que,
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malgrat la crisi i les baixes naturals, intentar mantenir-nos en 800
socis/es.

Arnabat va plantejar les grans línies d’actuació de l’IEP de cara al 2012
destacant que, malgrat la necessària reducció pressupostària, calia fer un
esforç per mantenir el nivell d’activitat de l’Institut. Feu especial èmfasi en
algunes de les activitats previstes per enguany: treballar per la
dinamització de la biblioteca, potenciar la revista Del Penedès, posar en
marxa la proposta pedagògica Can Penedès, realització d’una enquesta
sociològica als socis, la Penedesfera, confecció del vocabulari del
Penedès, ampliar el nombre de socis que participen a les seccions,
organitzar les XXIII Jornades d’Estudis Penedesencs, amb el tema de La
cultura al Penedès: passat, present i futur; i tirar endavant el carnet dels
socis.
Finalment, Arnabat, va dir que l’IEP manté el seu compromís amb la
Vegueria Penedès i, per aquest motiu, ha de participar en la configuració
de l’Àmbit Territorial de planificació del Penedès.
6. Diverses seccions de l’IEP presentaren els seus projectes de cara al
2012:
- La Secció de Ciències Socials presentà un resum de l’estat de
l’estudi sociològic de l’IEP i demanà encaridament que tots els
socis/es presents omplissin el formulari que hi ha al web de l’IEP.
- La Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
presentà la Penedesfera 2012.
- La Secció d’Arts presentà el seu programa d’actes per aquest any.
-La Secció d’història presentà la jornada dedicada a les
comunicacions d’història dins les XXIII Jornades d’Estudis del
Penedesencs.
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7. Josep

Anton

Calvet

presentà

la

nova

pàgina

web

de

l’IEP

(http://www.iepenedesencs.cat) i les seves característiques que la fan
més àgil de consultar i que permet encabir més informació.
8. Finalment es van concedir els reconeixements 2012 a Ramon Marrugat,
per la col·laboració desinteressada amb l’IEP; al Grup d’Estudis
Sadurninencs per la seva tasca cultural i la seva col·laboració amb l’IEP;
a la Biblioteca municipal Ramon Bosch de Noya per la seva col·laboració
amb les activitats de l’IEP; i a Iñaki Oskariz per la seva participació activa
en les activitats de l’IEP..

El President ofereix als assistents una copa de cava i una visita al Centre
d’Interpretació de Cava, amb el guiatge d’Iñaki Oskariz.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta
acta.

Núria Jané Orpí

Ramon Arnabat i Mata

Secretària

Vist-i-plau del President
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