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

 
 

 
Identificació de la sessió 
Núm. 1/2017 

Data: 5 de març de 2017 

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

Segona convocatòria, onze del matí 

Lloc: Foment Vilanoví, de Vilanova i la Geltrú 

 
Assistència 
Una quarantena 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 Vil·la 

Casals de sant Salvador- El Vendrell, el 6 de març de 2016. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats 2016. 

5. Presentació pel tresorer de la Junta de l’estat de comptes de l’any 2016 i aprovació, 

si s’escau. 

6. Presentació per la tresorera de la Junta del pressupost per a l’any 2017, i aprovació 

si s’escau.  

7. Informe del president. 

8. Implementació de la quota familiar. 

9. Torn de paraula 

10. Lliurament dels reconeixements. 

Cloenda de l’assemblea 
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Benvinguda 
Albert Tubau, President de l’Institut d’Estudis Penedesencs dóna gràcies al Foment 

Vilanoví per l’acollida de l’assemblea de l’IEP de l’any 2017 

 

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, Sr. Daniel Garcia , i la secretària, Sra. Núria Jané. 

2. Es reben tres representacions delegades i una carta del Sr. Joan Solé Bordes. 

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 2016 mitjançant un power point, ja 

que en aquesta ocasió no s’ha pogut repartir la memòria prèviament. En aquesta 

ocasió s’ha fet un especial èmfasi a comparar les dades de l’exercici 2016 amb la 

d’exercicis anteriors en quant a representació en organismes, altes i baixes de socis , 

activitats organitzades per tipologies, activitats en els municipis, reunions de les 

seccions, etc. Vistes les dades, la secretària informa que les activitats s’han repartit 

més entre els municipis i han baixat a les capitals de comarca, cosa que és una bona 

notícia.  Es demana si hi ha comptabilitzades el nombre de persones; la secretària 

respon que sí, que es fa pel tema de la memòria d’entitat d’utilitat pública. Es demanen 

les estadístiques i la secretària comenta que es tindran en compte per la següent 

assemblea.  El Sr. Marrugat comenta que perquè no s’ha dit lo de les Jornades; la 

secretària respon que a la presentació no surt tot però que a la memòria sí que surt 

reflectit. El president aprofita l’avinentesa per remarcar la importància que han tingut 

i fer un agraïment especial als organitzadors. S’aprova per unanimitat. 

5. El tresorer presenta els comptes de l’any 2016, tot detallant els ingressos i les 

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

la crisi econòmica. El President comenta que, amb les administracions cal avançar els 

diners i després es cobra, però que a vegades triguen molt a pagar. Al tancament de 

l’any encara devien 8.947,74€. Caldrà valorar què fer, si incrementar les quotes de 

soci o com fer-ho. Els comptes s’aproven per unanimitat. 
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6. El tresorer presenta el pressupost per al 2017, amb la previsió d’ingressos i despeses. 

Un pressupost que se situa en 102.700€, un increment en el pressupost a causa que 

ha guanyat pes el projecte de l’Inventari del Patrimoni Immaterial del Penedès, que 

ha de suportar la contractació d’antropòlegs. És un projecte de país. Es demana que, 

a ser possible, hi hagi un desglossament en el pressupost 2017 com en els comptes 

presentats, ja que als socis els pot interessar prèviament saber en quines activitats hi 

ha previstes invertir o quines són les despeses d’administració. El tresorer diu que 

mirarà de tenir-ho en compte per l’any vinent. S’aprova per unanimitat. 

7. Seguidament, el President, Albert Tubau, presenta el seu informe, que es transcriu a 

continuació: “L’any 2016 ha estat un exercici marcadament continuista tal com 

confirma la pròpia memòria d’activitats. Amb tot, alguns projectes i activitats han 

destacat especialment.  

Des de l’IEP hem continuat treballant en el Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial 

del Penedès, un projecte ambiciós i complex  que contempla les comarques de l’Alt 

Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia – per indicació expressa de la Generalitat de 

Catalunya- , i que fem acompanyats per l’Institut Ramon Muntaner i per la Direcció 

General de Cultura Popular de la Generalitat, entre altres institucions. En aquest sentit, 

l’IEP s’ha convertit en antena  de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial que 

dirigeix i coordina el govern català. L’Àngels Travé, vicepresidenta de l’IEP, és la 

persona que coordina i lidera aquest projecte. 

Dins les activitats ordinàries realitzades vull destacar les Jornades d’Estudis 

Penedesencs  dedicades a la llengua del Penedès, organitzades per l’IEP i la secció 

del Parlar penedesenc, amb una especial dedicació del  Ramon Marrugat, el Joan 

Solé i la Pilar Tarrada. Des de l’Institut també hem volgut col·laborar en esdeveniments 

d’escala nacional com han estat l’ Any Ramon  Casas o l’Any Ramon Llull. 

En el capítol de publicacions pròpies ha continuat la promoció i divulgació dels textos 

presentats aquest any o en anys precedents: la Guia del jaciment de la Font de la 

Canya, el Vocabulari del Vinyater Penedesenc, la publicació de les Actes de les 

Jornades Arqueologia o el llibre dels 150 anys del Ferrocarril de Tarragona a Martorell.  

En el futur més immediat hi ha en cartera la publicació de les actes de les jornades 

d’estudis penedesenques dedicades a la Cultura al Penedès i les de Natura i Paisatge 

al Penedès. 

Com a associació interessada i compromesa en tots aquells aspectes relacionats amb 

el Penedès, l’IEP ha continuat tenint una presència important en els mitjans de 

comunicació comarcals, i hem continuat col·laborant i aportant la nostra experiència i 
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opinió en totes aquelles institucions i organismes on hi som representats com a entitat. 

Les institucions d’aquest territori ens tenen en compte i, d’altra banda, la nostra entitat 

té vocació i voluntat de canviar i millorar el present i el futur de la nostra societat, del 

nostre territori. 

La Memòria anual fa un repàs exhaustiu de les activitats, però també d’altres fets que 

han marcat la vida de l’entitat. Un exercici en que  hem inaugurat nova seu a Vilafranca 

del Penedès. Es tracta del nou local del Carrer dels Banys cedit per l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès i compartit amb Omnium Cultural de l’Alt Penedès. El 2016 

ens ha dut una altra notícia positiva com ha estat l’increment d’associats en termes 

globals, després d’alguns anys d’un constant degoteig de reducció. Cal avançar en 

aquesta línia de divulgació i campanya per guanyar nous associats aprofitant les  

avantatges i beneficis que això suposa.  

També hem posat en evidència la necessitat de trobar recursos propis de finançament. 

L’actual burocràcia que afecta entitats de tota mena, les relacions amb l’administració 

i el constant ofec econòmic posen en perill la continuïtat del món associatiu tal com el 

coneixem.  

El nou exercici l’encetem amb la preparació de la Festa de la Cultura i els 

corresponents Reconeixements culturals 2017. El 2017 l’afrontem amb les mateixes 

ganes i entusiasme de sempre, però amb una factor afegit, la commemoració dels 40 

anys de la nostra entitat.  Quaranta anys després d’haver iniciat camí aquell maig de 

1977 a Sant Martí Sarroca,  continuarem posant tota l’empenta i la il·lusió en l’estudi, 

investigació i divulgació de la nostra història i de tots aquells aspectes que tenen a 

veure amb el Penedès. 

Lligat amb això, l’IEP hem celebrat que el Ple del Parlament de Catalunya hagi aprovat 

la creació de la Vegueria del Penedès. Som vegueria, i això ens situa a la mateixa línia 

de sortida que altres territoris. Recordem que l’IEP va catalitzar aquest moviment amb 

el Manifest pel Penedès publicat  el setembre de 2004.   

Afrontem el darrer any de l’actual junta. Això vol dir que l’assemblea de l’any vinent – 

en algun lloc de l’Alt Penedès – hi haurà renovació de junta. No sabem qui l’integrarà, 

però ja us puc avançar que en el meu cas jo no continuaré com a president. Finalment, 

es engresco a participar, a fer nous associats, a divulgar la feina de l’IEP, a implicar-

se i comprometre’s a fer una societat millor. La cultura, l’educació en son un bon camí. 

I, sobretot, agrair-vos la feina feta fins ara.” Seguidament, un soci pregunta perquè hi 

ha hagut baixes, i a què són degudes les altes. Les baixes, diu, són fonamentalment 

per temes d’edat i encara per la crisi econòmica; les altes són fruit sobretot de la difusió 
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que es fa a les activitats. Es proposa si es podria pactar algun tipus de presència 

mensual o bimensual a la ràdio. El Jordi comenta que en les activitats que es fan en 

municipis petits cal anar de la mà del grup d’estudis locals, perquè és aquest el que té 

implantació i hi acostuma a anar més gent que no pas les que fa l’IEP desvinculat de 

les altres entitats.   

8. Aquesta és una proposta que presenta en Ramon Arnabat, malgrat que disculpa la 

seva presència a l’assemblea. Es tractaria de fer una quota individual normal i una 

quota familiar de 42€ i de 60€ la familiar. Actualment ja hi ha la quota reduïda per 

persones en situació d’atur o per estudiants. Es tractaria, amb aquesta mesura, 

incrementar els recursos propis. Es proposa estudiar-ho de cara als futurs exercicis.  

9. El torn obert de preguntes va tenir les següents intervencions:  

• Es comenta la possibilitat d’adherir-se al pacte nacional pel referèndum, al quals 

la Junta de l’IEP hi està d’acord, però se sotmet a votació de l’assemblea per la 

seva aprovació definitiva. Queda aprovat per l’assemblea.  

• Caldria canvia de nom l’Institut d’Estudis Penedesencs per Institut d’Estudis de 

la Vegueria Penedès?  

• Caldria mirar de fer treball intern en els centres d’estudis del Penedès per tal 

que els alumnes i professors s’interessessin per la recerca.  

• Es comenta que els mitjans de comunicació no es fan ressò de les activitats de 

l’IEP.   

 

 

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: 

- A la Plataforma per una Vegueria Pròpia, perquè amb la seva activitat continuada 

han aconseguit modificar una llei i això s’ha fet des de baix.  

- Als Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que ja tenen 20 anys d’activitat. 

 

Es tanca l’acte quan són tres quarts i cinc d’una del migdia.  

 

 

 

 

Núria Jané       Albert Tubau 

Secretària       Vist-i-plau del President 


