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

Identificació de la sessió 

Núm. 1/2016 

Data: 6 de març de 2016 

Hora: Primera convocatòria, dos quarts d’11 del matí. 

Segona convocatòria, 11 del matí 

Lloc: Vil·la Casals - Museu Pau Casals, Sant Salvador (El Vendrell) 

Assistència 

Una trentena 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 Masia Vallformosa, de Vilobí del Penedès, l’1 de març de 2015. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2015. 

5. Presentació per la tresorera de la junta de l’estat de comptes 2015 i 

aprovació, si s’escau. 

6. Presentació per la tresorera de la junta del pressupost per a l’any 2016, i 

aprovació si s’escau.  

7. Informe del president. 

8. Presentació pels representants de les seccions formalment constituïdes de 

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

2016. 

9. Torn de paraula 

10. Lliurament dels reconeixements. 



Cloenda de l’assemblea 

Benvinguda 

Desenvolupament de la sessió i acords presos 

1. Es constitueix la mesa de l’assemblea en segona convocatòria pel president, Sr. 

Albert Tubau, el tresorer accidental, Sr. Daniel Garcia Peris, i la secretària, Sra. 

Núria Jané. 

2. La secretària recull les 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 2015 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. En aquest 

moment, algun soci comenta que caldria donar la opció als estudiants fer-se socis, 

crear lots de llibres i fer diverses promocions per incrementar el nombre de socis. 

També es posa sobre la taula la proposta de donar algun premi per cada comarca i 

donar més visibilitat a l’Institut. El president comenta que des de la junta es treballa 

molt en el tema dels socis, ja que és una part fonamental per al funcionament diari 

de l’IEP. 

5. Abans de la presentació de l’estat de comptes, el president posa en coneixement 

de l’assemblea de la reestructuració d’urgència de la Junta Directiva. L’Antonia 

Pedrol, tresorera, ha hagut de deixar la junta per motius personals, i això es va fer 

quan l’ordre del dia estava aprovat i la convocatòria enviada. Per aquest motiu 

caldrà incorporar un nou membre del Baix Penedès i que un altre membre de la 

junta sigui nomenat tresorer/a. Així doncs, en Joan Latorre s’incorpora a la junta pel 

Baix Penedès mentre que el Daniel Garcia Peris, que fins ara ocupava el càrrec de 

vocal, pren el càrrec de tresorer. En aquest moment, el tresorer presenta els 

comptes de l’any 2015, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. En 

aquests comptes s’ha intentat equilibrar ingressos i despeses malgrat la crisi 



econòmica. Un soci demana que, de cara l’any vinent, es compari el pressupost 

anterior amb el que es presenti. En Joan Solé explica el tema del forat de 23.000€ 

del llibre del ferrocarril, on les administracions que van dir que hi posarien diners ara 

no en volen saber res. Per aquest motiu existeix aquest decalatge amb els comptes. 

Els comptes s’aproven per unanimitat. 

6. El tresorer presenta el pressupost per al 2016, amb la previsió d’ingressos i 

despeses. Un pressupost que se situa en 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. Un soci 

demana que en els propers pressupostos es detallin una mica més les partides 

pressupostàries. S’aprova per unanimitat. 

7. Seguidament el president, Albert Tubau, presenta el seu informe, en el qual 

remarca que la tasca de l’IEP en aquest últim any ha estat de caràcter continuista, 

que han ajudat a mantenir l’entitat com a referència del territori penedesenc. Les 

activitats i l’empenta de l’IEP ha desembocat en nous reconeixements, així com en 

la presència de l’IEP en taules de treball, equips assessors o comissions. 

Actualment formem part de 18 grups o comissions corresponents a organismes 

locals, supramunicipals, comarcals o nacionals. Sobre els socis, és important poder 

mantenir la quantitat d’associats, tot i que és difícil malgrat els esforços de la junta: 

no pujar la quota des de fa més de sis anys, fer la quota jove, on es paga el 

cinquanta per cent i també aconseguir les desgravacions fiscals a benefici dels 

socis.  

Com no podia ser de cap altra manera, aquest any s’ha estat al costat de Vilafranca 

en la seva capitalitat de la cultura. Altres activitats importants han estat la 

organització de la Festa de la Cultura, les Jornades de Patrimoni i Paisatge al 

Penedès, i la commemoració dels 150 anys del ferrocarril de Tarragona a Martorell.  

En l’apartat de publicacions Tubau va destacar especialment l’edició del llibre de la 

Font de la Canya, que duu el número 200; i la reedició del llibre Vocabulari del 

vinyater penedesenc, de Pere Sadurní, ja exhaurit, i que en el seu dia va dur el 

número 100.  

8. Aquest any no es fa la tradicional presentació per part dels representants de les 

seccions per tal d’alleugerir el desenvolupament de l’assemblea. Amb tot, Daniel 

Sancho, representant de la secció d’història, vol reclamar les reunions de les 

seccions amb la junta, que durant l’any no se n’han fet. El president diu que en pren 

bona nota i que, amb tota probabilitat, se’n farà una el mes d’abril o maig, la primera 



reunió que la junta faci a Vilafranca del Penedès. També es reclama que les 

seccions puguin saber per anticipat quants diners podran tenir a disposició. l’Albert 

respon que aquest és un tema una mica complicat, però que a les reunions amb les 

seccions es tractarà d’aquest tema.  

9. Els socis assistents fan les propostes següents:  

• Ramon Marrugat: fa una crida a la participació del Parlar Penedesenc. Han 

de trobar una persona que hi treballi i el finançament oportú. Seria interessant 

fer un arxiu d’etnopoètica, per exemple al castell de la Geltrú, però que tot 

estigués en línia. 

• L’any vinent és el centenari de Ramon Ramon i Vidales. 

• Seria interessant incrementar o obrir les relacions de l’IEP amb l’associació 

de música Pau Casals. 

• A. Travé: Vol remarcar que l’IEP forma part de l’Observatori etnològic i que 

treballa en el patrimoni cultural i immaterial del Penedès.  

• Jordi M.: Remarca per a l’any vinent les efemèrides de Ramon Casas. 

• Pilar: fa una nota de servei. Es necessita algú per les taules del dia de Sant 

Jordi.  

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: 

- Albert Solé. Dóna les gràcies a l’IEP i remarca que, tot i que no hi ha diners 

enlloc, l’ànsia de la cultura ens fa més lliures i que l’IEP és una bona mostra 

d’això.  

- Jaume Casañas: Lloa la tasca de l’IEP per defensar la unitat territorial. 

Remarca el projecte que tenen Cunit i Cubelles amb el Penedès Marítim, ja que 

el Garraf també és Penedès. 

- Gerard Jané: Agraeix el guardó tot i que no es dedica a la cultura sinó al 

món del vi, i que treballa temes de paisatge.  

Tancament de l’acte de l’assemblea a les 12:50 del matí. 

Núria Jané Orpí      Albert Tubau i Garcia 

Secretària       Vist i plau del president


