
Esborrany 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS

PENEDESENCS

Identificació de la sessió

Núm. 1/2014

Data: 9 de març de 2014 

Hora: Primera convocatòria, dos quarts d’onze del matí.

Segona convocatòria, onze del matí

Lloc: Masia d’en Cabanyes, Vilanova i la Geltrú

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 2013.

4. Presentació i aprovació dels comptes del 2013 i del pressupost del 2014.

5. Lectura de l’informe del president.

6. Presentació de les activitats de les seccions.

7. Presentació i elecció de la nova Junta 2014-2017

8. Aprovació del manifest a favor del dret a decidir

9. Torn obert de paraules

10. Lliurament dels Reconeixements.

Cloenda de l’assemblea
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Benvinguda

El conseller de cultura, patrimoni i memòria històrica del Consell Comarcal del Garraf,

Sr.  Xavier  Grau,  donà la  benvinguda als assistents i  felicità  l’IEP per la  tasca que

realitza en favor de la cultura penedesenca. 

Desenvolupament de la sessió i acords presos

1. Es constitueix 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, la qual, tal i com es va aprovar

a l’assemblea ordinària de l’any 2010, es penja un mes abans a la pàgina web

de  l’IEP  (www.iepenedesencs.cat)  per  tal  que  els  socis/es  en  tinguin

coneixement  previ.  L’acta  de  la  sessió  anterior  s’aprova  per  unanimitat  dels

assistents.

3. La Secretària  presenta  la  Memòria d’activitats  del  2013 que prèviament  s’ha

repartit  entre  els  socis  assistents.  Destacà  mitjançant  diversos  gràfics  que,

malgrat  la  crisi  econòmica,  l’activitat  de  l’IEP  s’ha  mantingut  molt  alta  i

diversificada, tant temàticament, com territorialment, ja que s’havien realitzat un

total de 138 activitats arreu del Penedès i s’han publicat quatre llibres, la qual

cosa significa que cada setmana hi ha hagut tres actes de l’IEP en algun indret

del Penedès.  D’entre aquestes activitats destacà la III  Festa de la Cultura al

Penedès, el Vè Seminari d’Història del Penedès i la segona fase del Llibre Blanc

de la Cultura al Penedès. 

4. La Tresorera,  Àngels  Santacana,  presentà l’estat  de comptes corresponent  a

l’any  2013  que s’havien  tancat  amb un equilibri  entre  ingressos  i  despeses,

malgrat  la  crisi  econòmica.  Pel  que  fa  al  Pressupost  de  2014, plantejà  que

seguien la línia de contenció iniciada feia tres cursos i que situaven al voltant del

76.000€,  amb  l’objectiu  de  mantenir  els  ingressos  i  el  nivell  d’activitats  a

desenvolupar.
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5. El President, Ramon Arnabat, presentà el seu Informe en el qual agraí el treball

realitzat pels membres de la Junta i de les 10 Seccions per al bon funcionament

de l’IEP, així  com el  suport  econòmic obtingut  per part  de la Fundació Obra

Social  La  Caixa,  la  Fundació  privada  Mútua  Catalana,  les  diputacions  de

Barcelona  i  Tarragona  i  el  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de

Catalunya. Destacà la formació de dues noves seccions: la de Cultura Popular i

la de Patrimoni, i la signatura de nous convenis de col·laboració amb d’altres

entitats culturals del territori, ja que signifiquen el procés de renovació constant

de l’IEP. Tot plegat,  assenyalà el President,  deixa clar que l’Institut  d’Estudis

Penedesencs s’ha anat afermant com el pal de paller de la cultura i el patrimoni

penedesenc i com a  ambaixador del Penedès i la seva cultura arreu del país.

Després  de  recordar  les  13  persones  que  van  passar  per  aquesta  Junta

directiva,  va destacar  que entre  la  feina feta durant  el  darrer  mandat  (2009-

2013), calia assenyalar els objectius assolits:

- L’augment del nombre d’activitats i obrir-se a nous camps del saber

- L’assegurar el finançament estable de l’entitat, reduint la dependència

- L’ampliació del reconeixement social de l’IEP al Penedès i a Catalunya

- La renovació generacional

L’assemblea acordà que constés en acte la felicitació dels presents a la tasca

realitzada per la Junta amb motiu del seu comiat, així com la dedicació, tenacitat

i encert que ha tingut en la seva actuació.

6. Els  representants  de  les  seccions  de  l’IEP  informaren  succintament  de  les

activitats realitzades el 2013 i de les previsions de cara al 2014:

- Joan Solé Bordes de la Secció dels 150 anys del ferrocarril

- Daniel Sancho de la secció d’Història

- Àngels Parés del projecte Buchenwald.

- Pilar Tarrada de la secció d’Arts

- Lluís Eroles de la secció de Filatèlia i Numismàtica

- Xavier Esteve de la secció d’Arqueologia
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- Vicenç Carbonell de la secció de Toponímia.

- Daniel García de la secció de les TIC

7. Ramon Arnabat, que optava a la reelecció com a President, presenta els punts

claus per la junta 2014-2017: 

- Mantenir nivell i qualitat de les activitats

- Millorar la distribució geogràfica de les activitats: equilibri

- Augmentar el nombre de socis

- Incorporar gent jove

- Potenciar el paper de les Seccions

- Portar a la pràctica les propostes del Llibre blanc

- Refermar la doble vessant de recerca i divulgació

- Incrementar l’ús i la utilització de les TIC

A continuació,  es procedí a la votació i,  per unanimitat dels assistents i  els vots

delegats, es nomenà a la nova Junta de l’IEP, que estarà formada per: 

- Ramon Arnabat i Mata, president (alt Penedès)

- Albert Tubau i Garcia, vici-president (Garraf)

- Nuria Jané i Orpí, secretaria (Baix Penedès)

- Antonia Pedrol i Gómez, tresorera (Baix Penedès)

- Daniel Garcia i Peris, vocal (Alt Penedès) 

- Jordi Medina Alsina, vocal (Garraf)

- Àngels Travé i Ràfols, vocal (Alt Penedès)

- Joan Vidal i Urpí, vocal (Garraf)

- Josep Solé Armajach, vocal (Baix Penedès)

- Xavier Esteve i Gràcia (Alt Penedès)

Com a secretària tècnica: Pilar Tarrada Gol
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8. La secretària fa lectura del manifest a favor del dret a decidir,

per tal que l’assemblea l’aprovi com a posició oficial de l’IEP en aquest afer, que

es transcriu a continuació: 

“MANIFEST DE L’IEP ENTORN A L’ACTUAL MOMENT QUE VIU EL PAÍS

Davant les diferents peticions que ha rebut l'Institut d'Estudis Penedesencs

procedents de les diferents seus territorials de l'Assemblea Nacional Catalana

i  de  diferents  col·lectius  i  entitats  per  donar  suport  al  procés  per  la

Independència de Catalunya, manifestem que:

L'Institut d'Estudis Penedesencs és una associació de caire cultural dedicada

a l'estudi, la recerca i la divulgació de la cultura i del territori del Penedès. Des

de 1977 que treballa  en aquest  sentit  i  en cap moment  té com a finalitat

posicionar-se políticament.  La  seva trajectòria  el  referma en aquest  treball

vers  la  cultura  i  el  territori  Penedès  i,  en  són  un  bon  exemple,  l'agenda

d'actes, la diversitat de publicacions, el desenvolupament del Llibre Blanc de a

cultura al Penedès i la defensa de la vegueria del Penedès.

Amb tot,  l'actualitat  política  del  moment  ens  obliga  a  reivindicar  el  dret  a

decidir  i  el  dret  a  l'autodeterminació  dels  pobles  com  a  garantia  de

convivència,  respecte  a  la  diversitat  cultural  i  nacional  i  maduresa

democràtica. I en coherència, defensem la consulta del proper 9 de novembre

d'enguany i animem a tota la ciutadania a exercir el seu dret a vot.

Assemblea de l’IEP, 

reunida a Vilanova i la Geltrú, el 9 de març de 2014”

Després d’un breu debat, s’aprova el manifest. 

9. En el torn obert de paraules diversos assistents a l’assemblea presenten propostes

per tal que la Junta hi treballi en els properes anys: 

- Pere Anton Bolet diu que a l’IEP li manca una secció d’actualitat.

- Joan Solé Bordes vol deixar constància en acta de l’agraïment per la tasca que

ha dut a terme l’IEP en aquests 4 anys. Felicitació que aproven per unanimitat

els assistents. 
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- F.  Xavier  Puig-Rovira  demana que en  les  memòries  d’activitats  siguin  més

visibles els membres de la Junta. Que en les seccions hi consti el nom del

responsable i de l’equip de treball. Sobre la revista: que els exemplars en paper

fossin de pagament no gratuïts, a un preu simbòlic. 

- Jordi  Valls  manifesta  que per  fer  més visible  el  carnet  dels  socis  de l’IEP-

Recercat, caldria posar una enganxina a la porta de les botigues per saber qui

fa descompte. També recorda que aquest any 2014 serà el 175è aniversari de

la benedicció del cementiri de Vilafranca i demana que l’IEP faci alguna activitat

relacionada amb la commemoració (una visita, per exemple). No cal que sigui

el 23 d’abril.

10. Es procedeix a lliurar els reconeixements de l’IEP a les persones i entitats que han

destacat en el seu compromís amb la cultura del Penedès: 

- El Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú

- La bibliotecària i historiadora Montserrat Comes. 

L’acte finalitzà amb una copa de cava i una visita guiada a la Masia d’en Cabanyes

Núria Jané Orpí Ramon Arnabat i Mata

Secretària Vist-i-plau del President
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