ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE
SOCIS I SÒCIES 2016
Lloc: SEU DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT al Centre Cívic
Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat
Data: 27 de maig de 2016
Assistència:
Adelina Cobos Caballero (St. Boi)
Costi Rubio Garcia (Sant Just Desvern)
Anna Antó Agustench (Sant Boi de Llobregat)
Josep Campany Guillot (Gavà)
Xavier Mas Sanchis (Esparreguera)
Maria Quintana Cortés (Centre d’Estudis Sanjustencs)
Vicenç Duran Subirana (Centre d’Estudis Sanjustencs)
Conxita Solans Roda (Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat)
Carme Sanmartí Roset (Sant Feliu de Llobregat)
Montserrat Torra Puigdellívol (Sant Joan Despí)
Jaume Bosch Mestres (Sant Feliu Ll.)
Genoveva Català Bosch (Molins de Rei)
Mercè Sellés Comellas (Molins de Rei)
David Massana Gràcia (Viladecans)
Frederic Prieto Caballé (Cornellà)
Francesc Ollé Dorca (Vallirana)
Jordi Gili Farrés (El Prat)
Esther Hachuel (Sant Feliu de Llobregat)
Rafa Bellido (Molins de Rei)
Carles Riba (Sant Joan Despí)
Conxita Sánchez (Sant Joan Despí)
Neus Ribas (Esparreguera)
M. Luz Retuerta (Sant Feliu de Llobregat)

Desenvolupament de la sessió ORDINÀRIA
1. Benvinguda a l’Assemblea del CECBLL 2016
Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL, comença l’ordre del dia de la sessió
ordinària i dóna la benvinguda als assistents.
2. Aprovació de la memòria d’activitats
La presidenta dóna compte de la memòria d’activitats, de la qual destaca la
presentació del Llibre Blanc de la Cultura, una tasca reveladora per la força que
té la comarca amb unes 5.000 entitats del Baix Llobregat. Gràcies a això vem
arrossegar el compromís de fer una segona part més qualitativa, de diàleg, amb
els diferents agents que actuen en el territori.
Destaca també tota la feina de la recerca col·lectiva sobre la Setmana Tràgica
que s’ha tirat endavant, així com els temes de Memorial i de l’Itinerari de
l’aigua i el debat dels consorcis.
Aquest any hem tornat a estar en contacte amb l’Arxiu Comarcal institució amb
la que hem començat a organitzar el projecte “Memòria i diàleg amb...”
També hem col·laborat amb el documental “El pati del darrera” i hem iniciat
els actes precongressuals del Baix Llobregat a debat
Pel que fa a les publicacions, hem col·laborat amb el llibre del Canal de la
Infanta, el llibre Rius de sal i d’altres llibres.
Hem continuat amb la gestió del Centre Cívic Mas Lluí. Cada vegada més,
aquest és un centre nodal de relació. Això té molt a veure amb la feina que es
fa des del Centre Cívic.
S’aprova la memòria anual.
3. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2015
Xavier Mas, explica l’estat de comptes de l’entitat. Aquest s’aprova amb un
resultat de 546,65 € de dèficit.
4. Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2016
La presidenta parla del projecte d’activitats del 2016, un projecte de
continuïtat. Destaca les activitats que en poden generar d’altres, com ara el
Congrés.
Estem treballant el llibre “Fer comarca”, on es recull també la història del
Centre.
Exposa temes transversals com la web o el butlletí.
El llibre sobre l’estat de la cultura.

Continuar amb la gestió de l’equipament. El mes de setembre s’acaba el
contracte sobre la seva gestió. Nosaltres ens hi tornarem a presentar.
Acabar la recerca col·lectiva de la “Setmana Tràgica” i de la “geologia”. Per
aquesta darrera, estem buscant la manera de poder publicar-la ja que és molt
costosa.
Ha sorgit la possibilitat de fer una xarxa de Memòria a la comarca.
L’11 de novembre hi ha els Premis de Reconeixement Cultural a Sant Joan
Despí. Josep Campmany, proposa fer uns premis comuns amb la revista
comarcal El Llobregat.
Volem instaurar la fira de les arts.
Carles Riba, comenta que no s’ha recollit l’activitat del congrés de l’IRMU
“Recursos i Territori” i anima als socis a participar a Manresa els dies 21 i 22
d’octubre.
S’aprova la proposta d’activitats del 2016.
5. Aprovació del pressupost de l’any 2016
Xavier Mas, explica el pressupost pel 2016. Un pressupost volgudament prudent,
amb una quantitat una mica més reduïda respecte a la de l’any anterior, degut
a la reducció de jornada de la Neus Ribas. Altres despeses es destinaran a
dinamitzar les eines 2.0 i al Congrés.
La presidenta, es lamenta de la dificultat d’aconseguir recursos i quadrar el
pressupost. Diu que serà un any de dificultats tant pel que fa al Congrés, com
pels convenis amb els ajuntaments.
S’aprova el pressupost de l’any 2016.

Precs i preguntes:
Carles Riba, manifesta que entén el patiment, però creu que el Centre té
una xarxa de relacions complexa i rica i això li permet tenir independència.

Desenvolupament de la sessió EXTRAORDINÀRIA
6. Elecció de la Junta directiva
La presidenta, Conxita Sánchez, presenta la candidatura al relleu de la Junta
del Centre. Diu que, inicialment, ella volia deixar la presidència, però que la
persona que hauria estat una possible substituta, s’ha fet enrere. Un altre
motiu per continuar, és el Congrés. Pensa que és un exercici de responsabilitat
seguir al capdavant en un moment com aquest, i ha decidit tornar a presentarse amb un projecte per al període 2016-2019. Tot seguit explica el projecte, en
el qual parla de l’estructuració de la Junta, en aquest sentit se segueix el
mateix organigrama.
També parla de la feina de recuperació dels convenis amb els municipis.
El projecte segueix les línees que es van fixar el 2013. Vam adaptar els convenis
per fer-los més locals, amb activitats més adreçades als municipis. Es van posar
quotes especials i es va racionalitzar molt la despesa, això ens va ajudar a tirar
endavant i després, gràcies al 40è aniversari de l’entitat, ens va donar un nou
impuls, és a dir, ens va proporcionar més recursos. Aquí va ser molt important
la publicació del “Baix Llobregat i el 1714” i la projecció que va tenir. També el
tema dels Premis que es va fer aquell mateix any; aleshores es va dur a terme
el premi del Baixllobregatí de l’any. També ens van donar el premi “recercar”.
És important donar continuïtat al projecte dels tres anys anteriors.
Per fer això, compta amb les persones que han format part de la Junta. Hi ha
tres persones que no volen continuar i hauran de ser substituïdes. Les noves
incorporacions són, el Jaume Bosch de Sant Feliu, la Genoveva Català de Molins
de Rei i el David Massana de Viladecans, que ve amb l’encàrrec especial de
portar la tresoreria de l’entitat.
La presidenta parla del projecte del Congrés. Diu que tracta de molts temes i
que està comportant molta feina, però que ha gaudit del treball de l’Esther
Hachuel, de la Neus Ribas, de la Mercè Sellés, de les coordinadores i els
coordinadors d’àmbit i de moltes altres persones, especialment de la secretaria
tècnica. Passarem de la cinquantena d’actes precongressuals, i al final, el
treball del congrés, ens permetrà tenir un bon relat.
També s’’està fent un wordshop molt interessant de persones que faran
propostes per a la comarca.
També hi haurà el Fòrum municipalista.

Tot seguit, Conxita Sánchez, fa lectura de les persones que integren la
candidatura a la Junta i s’aprova.
Conxita Sánchez Medina, de Sant Joan Despí, presidenta
Xavier Mas i Sanchis, d’Esparreguera, com a vicepresident
M. Luz Retuerta Jiménez, de Sant Feliu de Llobregat, com a secretària
David Massana, de Viladecans, com a tresorer
Gemma Tribó Traveria, de Molins de Rei, com a vocal
Anna Antó Augustench, de Sant Boi de Llobregat, com a vocal
Rafael Bellido Cárdenas, de Molins de Rei, com a vocal
Josep Campmany i Guillot, de Gavà, com a vocal
Adelina Cobos Caballero, de Sant Boi de Llobregat, com a vocal
Àngels Massip Bonet, d’Esparreguera, com a vocal
Francesc Ollé Dorca, de Vallirana, com a vocal
Frederic Prieto Caballé, de Cornellà de Llobregat, com a vocal
Montserrat Torra Puigdellívol, de Sant Joan Despí, com a vocal
Jaume Bosch, de Sant Feliu de Ll., com a vocal
Genoveva Català, de Molins de Rei, com a vocal
Maria Solé, d’Abrera, com a vocal
Agnès Dal Maschio Eisele, del Papiol, com a vocal
Carles Riba Romeva, de Sant Joan Despí, com a vocal

7. Precs i preguntes
Xavier Mas, fa un prec, i exposa la modalitat de finançament del Coop. 57, una
modalitat cooperativa. S’acorda explorar aquesta modalitat.
Maria Quintana, felicita al Centre per la crida que va fer de les entitats
memorialistes i dóna compte de les activitats i treballs del Centre d’Estudis
Santjustencs.
Carme Sanmartí, agraeix el treball fet a la Junta; sense la vostra voluntat no
podríem tirar endavant com a país.

8. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general ordinària i extraordinària de
l’any 2016
S’aproven les dues actes per unanimitat dels assistents.

