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

Identificació de la sessió 

Núm. 1/2015 

Data: 1 de març de 2015 

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

Segona convocatòria, onze del matí 

Lloc: Masia Vallformosa, Vilobí del Penedès  

Assistència 

Una seixantena 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 d’acord amb l’article 21 dels estatuts. 

2. Lliurament a la mesa de les representacions delegades als socis presents, d’acord 

amb l’article 32 dels estatuts. 

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior, celebrada a la 

Maria d’en Cabanyes, el 9 de març de 2014. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2014. 

5. Presentació per la tresorera de la Junta del pressupost 2014 i aprovació, si s’escau. 

6. Presentació per la tresorera de la Junta del pressupost per a l’any 2015, i aprovació 

si s’escau.  

7. Noves normes tributàries i quota dels socis.  

8. Informe del president. 

9. Presentació pels representants de les seccions formalment constituïdes de 

l’informe corresponent al 2014 i proposta d’activitats i línies de treball per al 2015. 

10.Torn de paraula 

11. Lliurament dels reconeixements. 

Cloenda de l’assemblea 



Benvinguda 

La Presidenta de Vallformosa, Queta Domènech, donà la benvinguda als assistents i 

encoratjà l’IEPa seguir treballant per la cultura penedesenca i a oferir la col·laboració de 

vallformosa en aquesta tasca. 

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. Antònia Pedrol , i la secretària, Sra. Núria Jané. 

2. Es reben dues representacions delegades. 

3. 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. 

4. La secretària presenta la Memòria d’activitats del 2014 que prèviament s’ha repartit 

entre els socis assistents, fent especial èmfasi al nombre d’activitats per municipi, 

que s’ha incrementat respecte el curs anterior. S’aprova per unanimitat. 

5. La tresorera presenta els comptes de l’any 2014, tot detallant els ingressos i les 

despeses. En aquests comptes s’ha intentat equilibrar ingressos i despeses malgrat 

la crisi econòmica. Els comptes s’aproven per unanimitat. 

6. La tresorera presenta el pressupost per al 2015, amb la previsió d’ingressos i 

despeses. Un pressupost que se situa al voltant dels 76.900€, seguint la línia de 

contenció de la despesa dels exercicis anteriors, amb la previsió d’una possible 

disminució en les subvencions públiques i privades i amb el compromís de mantenir 

el nivell d’activitat. S’aprova per unanimitat. 

7. El President explica les noves normes tributàries que es posen de relleu amb la Llei 

de mecenatge cultural. Respecte la quota, s’ha decidit que aquest any no s’apujarà, 

tot i que aquesta situació no es pot allargar massa en el temps. Tenint en compte la 

llei de mecenatge i donat que l’IEP és Entitat d’Utilitat Pública, el 2015 es podrà 

desgravar al fer la declaració el 50% de la quota, i el 2016 un 75%. Contraposat amb 

el que ofereix l’IEP, la quota és molt baixa. També hi ha el mitjà del carnet de soci, 

que es pot utilitzar en llibreries, museus… Les empreses desgraven un 37,5% de 



l’import donat. El President creu que hi ha encara camp a recórrer per poder 

augmentar els ingressos. S’aprova presentar un escrit per augmentar el nombre de 

col·laboradors. U n soci planteja que seria important pujar la quota o que es fes 

pagar quelcom pels llibres, ja que el que obtenim gratuïtament sembla que no valgui 

res. Respecte als llibres, el President diu que es venen molt pocs a excepció d’algun 

cas concret. Es proposa una comissió per fer difusió dels llibres. L’Àngels Travé 

proposa fer una estadística del llibre penedesenc. En J. Anton proposa que els 

llibres es puguin vendre online. 

8. Seguidament 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 tasca realitzada en els grans projectes de l’IEP com Tots els Noms, el 

Parlar Penedesencs, o el Llibre blanc de la Cultura al Penedès. Tot plegat, 

assenyalà Arnabat, fa que avui sigui impossible parlar del Cultura al Penedès sense 

tindre en compte l’IEP. 

9. El vice-president Albert Tubau presentà el reglament de règim interior de l’IEP, pel 

qual s’ha de guiar la vida quotidiana de l’entitat: el funcionament de les seccions, la 

organització de les secretaries i la manera d’exercir de l’IEP en les institucions on 

està representada.  

10.A continuació els representants de les Seccions informaren de les activitats 

realitzades el 2014 i de les previsions de cara al 2015. 

- Joan Solé Bordes de la Secció dels 150 anys del ferrocarril. Aquest és l’últim any 

de la secció, informa. Explica les activitats commemoratives seguint l’agenda. 

- Pilar Tarrada de la secció d’Arts: Els amics de l’art romànic de Catalunya faran la 

seva trobada anual a Vilafranca. El 2015 es volen impulsar tertúlies d’art i unes 

jornades sobre l’art transversal. 

- Daniel Sancho de la secció d’Història. Es proposen dues activitats principals. La 

trobada dels historiadors penedesencs i la presentació del llibre d’actes de les 

jornades de viticultura. Es volen organitzar xerrades sobre la guerra de successió i 

a la tardor sobre la Primera Guerra Mundial. Un soci proposa que les conferències 

es gravin.  



- Xavier Esteve de la secció d’Arqueologia. Es proposa una ruta cultural o turística 

amb l’excusa de la via augusta. Cerca d’elements patrimonials sense passar pels 

polígons industrials. 

- Vicenç Carbonell de la secció de Patrimoni. Està molt centrada en el Vendrell. El 

primer èxit ha estat aturar la requalificació i destrucció de les restes de la via 

augusta.  

- Josep Solé de la secció d’estudis toponímics. Parla de les reunions i com es 

munten, demanen molta burocràcia. el mes de març es presentarà el llibre de 

topònims de Vilafranca 

- Daniel García de la secció de les TIC. El 2015 es van superar els 1200 bloggers. 

Aquest any es farà a Igualada el mes de juliol.  

- Joan Pinyol de la secció d’Excursionisme. A la caminada de la marató hi van anar 

229 persones i es van recollir 829€. Hi ha la proposta de fer una caminada per la 

Marató cada any. 

- Àngels Travé de la secció de Natura. Funciona sobretot a partir de Sant Cugat 

Sesgarrigues de la Fira. Aquest any es realitzaran les jornades de paisatge i natura 

al Penedès 

- Ramon Marrugat de la secció del Parlar Penedesenc. La comissió lèxica ha fet 3 

trobades, té 22 membres. Volen que el resultat sigui consultable a la xarxa el 2016. 

Comissió d’etnolingüística: s’han fet xerrades a molts pobles i sempre hi ha força 

gent. Al 2016 la comissió de fonètica vol trobar patrocinadors per fer una enquesta 

fonètica a Penedès. 

Ramon Arnabat va prendre la paraula a continuació per anunciar que renunciava a la 

Presidència de l’IEP degut a la seva voluntat de presentar-se com a cap de llista a les 

eleccions municipals del 2015. I, alhora comunicà que la Junta de l’entitat havia tractat i 

proposava a l’Assemblea que l’actual Vice-President Albert Tubau assumís la presidència 

de l’entitat. Proposta que va ser acceptada per unanimitat. 

Seguidament Albert Tubau dirigí unes paraules als assistents, agraint la tasca 

desenvolupada per Ramon Arnabat i assumint la presidència de l’entitat amb el propòsit 

de seguir les línies traçades per l’actual Junta.  

En Joan Solé fa constar en acta la felicitació de l’assemblea per la Creu de Sant Jordi i 

per la finalització de la presidència del Ramon, que hi ha estat en els moments més difícils 



Finalment es lliurà els reconeixements de l’IEP a les persones i entitats que havien 

destacat en el seu compromís amb la cultura del Penedès: 

- Al vilafranquí Manel Cervera Fita 

- Al vendrellenc Vicenç Cabré i Brugulat 

- A l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 

- L’Associació dels Amics del Castell de Gelida. 

L’acte finalitzà amb una copa de cava i una visita guiada a la Masia Vallformosa. 

Núria Jané Orpí      Ramon Arnabat i Mata 

Secretària       Vist-i-plau del President 


