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Carrer Estelí, 10 
SANT FELIU DE LLOBREGAT  

Tel. 93 666 35 27 
cecbll@llobregat.info 

www.cecbll.cat 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
DE SOCIS I SÒCIES, 2021

Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies del Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat.  

En data 8 d’abril de 2021 es fa l’assemblea general ordinària de socis i sòcies del Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Degut a la situació de pandèmia l’assemblea té 

lloc a través de la plataforma zoom.  

Assisteixen: 

1. Genoveva Català Bosch, presidenta  
2. Jordi Sicart Codinachs, vicepresident 
3. Gemma Tribó Traveria, secretària de Junta 
4. David Massana Gràcia, tresorer 
5. Anna Antó Augustenc, vocal de Junta 
6. M. Jesús Bono Lahoz, vocal de Junta 
7. Conxita Sánchez Medina, vocal de Junta 
8. Jaume Bosch i Mestres, vocal de Junta 
9. Neus Ribas Devesa, sòcia i treballadora  
10. Albert Moya Garcia, soci i treballador 
11. Francesc Viso Rodríguez, soci 
12. Joan Soler Moll, soci 
13. Àngels Massip Bonet, vocal de Junta 
14. Núria Rajadell-Puiggrós, sòcia 
15. Josep Padró Margó, soci 
16. Vicenç Duran Subirana, soci 
17. Joan Lorenzo Carcassó, soci 
18. Marc Rius Reverter, soci 
19. Jose Antonio Iniesta, en representació d’UGT 
20. Javier Morata Martín, soci 
21. Jordi Xavier Romero Álvarez, soci 
22. Francesc Ollé, vocal de Junta 
23. Joana Llordella Zamora, sòcia 
24. Xavier Campreciós, soci 
25. Carme Figueras Siñol, vocal de Junta 
26. Carme Sanmartí Roser, sòcia 
27. Vicenç Rocosa Girbau, soci 
28. M. José Albaladejo Albaladejo, sòcia 
29. Àngel Merino Benito, soci 
30. Josep Campmany Guillot, vocal de Junta 
31. Costi Rubio Garcia, sòcia 
32. Lluís Carrasco Martínez, soci 
33. Mercè Sellés Comellas, vocal de Junta 
34. Carles Martínez Riba, soci 
35. Esther Hachuel, sòcia i treballadora 
36. M. Carmen Romero López, sòcia 
37. Pere Àngel Montserrat Ollé, vocal de Junta 
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Genoveva Català dona la benvinguda a les persones assistents i obre l’assemblea. 

Comença llegint un poema de Joan Margarit, poeta de Sant Just Desvern que ens va 

deixar aquest passat febrer. El poema es diu Coneixement:  

Cavar entre les pedres, els terrossos 

i les arrels que mai no arrencaràs. 

Però aquest és el preu del que és profund. 

Cavar és religiós. 

És una forma de bondat. 

Cavar de nit. Després agenollar-se 

i aixecar els ulls a les estrelles 

sabent que cal buscar-ho tot a terra: 

com construir una casa, com escriure un poema. 

I fins i tot des d’on tornar a estimar 

en aquest temporal de la memòria. 

   Joan Margarit 

A continuació explica que aquesta és la segona assemblea en pandèmia i el primer cop 

en la història del CECBLL que es fa una assemblea virtual. Diu que per bé que ens 

permet complir amb els protocols establerts, també és cert que es troba a faltar el caliu 

humà de la trobada com fem tots els anys. Puntualitza que la reunió telemàtica de 

l’assemblea segueix la normativa vigent (Reial Decret Llei 34/2020, que preveu la 

possibilitat de fer reunions virtuals amb total validesa (inclosa la presa d’acords) fins el 

31 de desembre de 2021.  

A continuació inicia el desenvolupament de l’ordre del dia. Explica també que per tal 

d’agilitzar la sessió demanarà l’aprovació dels diferents documents per blocs, tot 

emfatitzant que es vota document per document.  

 

1. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2020 

En primer lloc la presidenta Genoveva Català explica la memòria d’activitats de 2020. 

Destaca que tot i que ha estat un any totalment atípic, el Centre ha aconseguit 

desenvolupar els seus compromisos, aspecte important si tenim en compte que les 

subvencions estan subjectes al desenvolupament de projectes. Diu que ha estat un any 

afectat per l’aturada entre els mesos de març i setembre i que l’activitat s’ha dut a terme 

amb un gran esforç, sobre tot al darrer trimestre, i amb una forta activitat per part del 

voluntariat. Pensa que el Centre ha fet un gir vers la realització d’activitats per canals 

telemàtics i que aquest canvi perdurarà més enllà de la pandèmia, encara que prendrà 

sentits diferents.  

A continuació descriu de manera resumida el conjunt d’activitats que figuren a la memòria 

(Annex 1), amb especial atenció al fet que ha estat un any d’una gran producció 

bibliogràfica. Diu que el fet d’haver desenvolupat tota l’activitat compromesa ensems al 

fet d’haver gestionat la crisi amb cura, ha donat uns resultats que no son tan negatius 

com altres anys, tal com a continuació, anuncia, explicarà en Jordi Sicart.  

2. Aprovació dels comptes anuals de l’any 2020 



En aquest punt el vicepresident Jordi Sicart explica el tancament de l’any 2020 i el balanç 

d’explotació resultant (Annex 2a, 2b i 2c). Emfatitza el resultat positiu de l’exercici, que 

ens ha permès recuperar el fons social. Diu que això ha estat possible gràcies a que hem 

pogut realitzar i justificar tots els compromisos; a que les Administracions han fet un 

esforç per mantenir també els seus compromisos econòmics vers el Centre; al fet d’ 

haver accedit a ajust específics per la situació de Covid; i especialment als ERTO. En 

resum, diu, hem mantingut els ingressos i hem reduït les despeses.  

Explica que una de les qüestions que més estressen l’entitat és el fet que encara ens 

deuen més de 63.000 euros, i això vol dir que nosaltres avancem diners gràcies a la 

pòlissa de crèdit. Tot i així diu que hem fet una gestió molt curosa i ben planificada de la 

pòlissa. 

A continuació s’obre un torn de paraules. Conxita Sánchez demana que consti en acta 

que ha estat un any en el que s’ha fet un gran esforç per mantenir l’activitat; un esforç 

també molt gran de tecnologització i un pas en la gestió pressupostària en el qual també 

ha tingut un pes molt gran el fet que les administracions han complet els seus 

compromisos vers el Centre; considera que el que “ens ha salvat la vida”, han estat els 

ERTO’s.  

Joan Soler Moll se suma a les felicitacions. Recorda que ha estat un any molt dur, ja que 

al dia a dia s’ha de sumar tota la tensió de tirar endavant l’organització.  

A continuació la presidenta demana l’aprovació de la Memòria d’activitats 2020 i del 

tancament de l’exercici 2020.  

Tots dos s’aproven per unanimitat.  

 

3.  Aprovació del projecte d’activitats de l’any 2021 

Genoveva Català explica la proposta d’activitats 2021, remarcant que de fet ja ha estat 

encetada i que espera que sigui del grat del conjunt de socis i sòcies. Fa un repàs al 

document (Annex 3), tot destacant les diverses activitats que ens proposem tirar 

endavant i els diferents llibres que editarem. També menciona la gestió que venim fent 

de dos equipaments públics, que són el centre cívic Mas Lluí de l’Ajuntament de Sant 

Feliu i el Museu de la Colònia Sedó de la Generalitat de Catalunya. Menciona també les 

activitats i projectes que desenvolupem en col·laboració amb altres organismes, com la 

Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat o les Jornades sobre transició 

energètica que fem amb CMes, entre altres. També parla de les tasques que ens 

proposem desenvolupar a un nivell més intern, com ara el pla de digitalització del Centre.  

Explica que hi ha un equip de treball que porta la quotidianitat del Centre i que està format 

per ella mateixa, en Jordi Sicart i tres dels tresballadors i treballadores del CECBLL. Quan 

pot també s’hi suma la Conxita Sánchez. Explica que també tenim grups de treball 

associats a diferents projectes i que són un element molt importants de dinamització. 

Jordi Sicart explica que els treballs de recerca, per exemple, generen una dinàmica molt 

valuosa, ja que s’aglutina moltes persones. Conxita Sánchez també opina que el treball 

voluntari és importantíssim al Centre. Maria José Albaladejo intervé per expressar la seva 

felicitació per tota la feina i per superar amb nota aquest entrebanc que ens ha afectat a 



tots i a totes. De cara a les activitats de futur recorda que en aquests moments el 

patrimoni natural del Baix Llobregat no només s’ha de posar en valor, sinó que 

especialment en aquest context de pandèmia cal aprendre que la natura té un paper clau 

en la salut i que la seva gestió serà un factor de primer ordre. També pensa que és 

important ampliar el ventall d’interessos del Centre i posar la mirada no només en temes 

històrics, sinó també en la natura com una forma de viure millor. Genoveva Català 

expressa el seu acord amb M. José Albaladejo i posa l’accent en el fet que el CECBLL 

ja té la mirada en aquest tema, per això fem les Jornades de paisatge o tantes altres 

activitats relacionades amb la conservació i la millora de l’entorn.  

 

4. Aprovació de les quotes 2021  

A continuació Genoveva Català explica la nova proposta de quotes de socis i sòcies creu 

que s’hauria d’aplicar ja aquest any 2021 (Annex 4). Argumenta que fa 7 anys que no es 

fa cap increment de quota, ja que l’últim es va fer l’any 2014 amb motiu de la celebració 

del 40è aniversari del CECBLL. Recorda que ara les persones físiques estan pagant 40 

euros anuals i les persones jurídiques, 54. Proposa que aquest 2021 que ja han estat 

cobrades, fem un segon cobrament al juliol per l’import de la diferència amb les noves 

quotes que proposa (10 euros les persones físiques i 11 les jurídiques).  

Explica que l’augment de les quotes hauria d’anar en paral·lel a un increment de la base 

social i a un rejoveniment.  

Jordi Sicart puntualitza que a banda de l’increment pròpiament dit, també cal tenir 

presents les motivacions. Una de molt important és que actualment els socis i sòcies 

aporten el 6% del pressupost del Centre. Apunta, a tall d’exemple, l’Ateneu de Barcelona, 

on els socis aporten el 80%. Recorda també que tot i que la gestió d’aquest 2020 ha estat 

favorable a recuperar el fons social, és obvi que els socis i les sòcies han de tenir un 

major compromís vers l’economia del Centre, entre altres coses perquè les subvencions 

són sempre finalistes i ens és molt difícil trobar i dedicar recursos a temes interns, com 

ara la digitalització. Per tant és molt important dotar-nos de recursos propis.  

 

5. Aprovació del pressupost de l’any 2021 

A continuació Jordi Sicart presenta el pressupost 2021 i recorda que està treballat 

considerant que l’assemblea aprovarà l’augment de quotes (Annex 5). Si no fos així 

caldria modificar-lo en el sentit que pertoqui.  

Explica que presentem un panorama d’ingressos i despeses relativament equilibrat, ja 

que no es tornarà a repetir una situació de superàvit com la de 2020.   

A continuació explica i argumenta els detalls d’aquest pressupost.  

En acabar s’obre un torn de paraules. Conxita Sánchez valora molt positivament la 

mesura de cobrar la quota en dos terminis, per minimitzar la pressió sobre les persones 

associades i fer-la així més assumible. 

Joan Soler comenta que des de PiMEC Baix Llobregat miraran si poden ajudar-nos en 

el tema de la digitalització. Genoveva Català agraeix l’oferiment,.   



Fetes les explicacions Genoveva Català demana l’aprovació -per separat- del Projecte 

d’activitats 2021, de les noves quotes de persones associades tant pel que fa a l’import 

com als dos terminis de cobrament i del Pressupost 2021. Tots tres punts son aprovats 

per unanimitat.  

 

6. Nomenament de soci d’honor per al Sr. Manel Alonso, soci núm. 18 del 
CECBLL 

Genoveva Català explica que durant l’any 2020, en plena pandèmia vam rebre un correu 

amb la petició de baixa del soci Manuel Alonso Figueras, que va ser fundador del 

CECBLL i que portava per tant més de quaranta anys de soci. A continuació llegeix la 

petita biografia que tenim penjada al web   

(https://www.cecbll.cat/index.php/2020/10/21/manel-alonso-figueres-soci-dhonor-del-

cecbll/).  

Explica que la Junta va considerar oportú fer-li un reconeixement, nomenant-lo soci 

d’honor. Josep Campany, que el va conèixer personalment, ratifica el que es diu la 

biografia de Manuel Alonso. S’aprova per unanimitat el nomenament de soci d’honor. 

 

7. Precs i preguntes 

Genoveva Català obre el torn de precs i preguntes.  

Intervé Núria Rajadell per dir que ella considera molt important treballar en el relleu 

generacional. En aquest sentit pensa que s’haurien de prendre mesures, com per 

exemple una quota reduïda; o una beca tecnològica; o un treball conjunt amb instituts 

per tenir alumnes en pràctiques. Un altre opció, proposa, seria vincular-nos als treballs 

de recerca que es fan en els instituts, per exemple, publicant i donant un ISBN als treballs 

de recerca relacionats amb el Baix Llobregat. 

Un altre opció podria ser apropar-nos a la gent jove que té interès en el patrimoni i en la 

natura i que no troben recolzament en altres instàncies. Troba que el CECBLL els hauria 

de donar aquest suport institucional que no troben.  

El CECBLL ha de vetllar per ser un col·lectiu intergeneracional.  

La presidenta Genoveva Català intervé per manifestar la seva sintonia amb la intervenció 

de Núria Rajadell i explica que de fet el CECBLL ja té engegats projectes per vincular-

nos a la gent jove, tot i que segurament hem de trobar la manera de seduir-los i de 

dominar altres llenguatges. Convida la Núria a ajudar-nos en aquest terreny.  

Joana Llordella explica que ella ha treballat molt especialment al costat del Centre i amb 

la Neus Ribas per apropar-nos a la gent jove a partir de la recerca i lamenta haver perdut 

les Trobades de Recerca Jove quan el departament d’Ensenyament va començar la 

programació de l’Edurecerca.  

Conxita Sánchez intervé per fer un reconeixement vers aquell projecte de les Trobades 

de Recerca Jove, que ens connectava amb la gent jove, amb els instituts, amb el 

professorat i que de fet va ser l’origen de l’Edurecerca. Creu que potser el Centre hauria 

de crear altres mecanismes per mantenir el contacte amb els joves que participen en 
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l’Edurecerca, com per exemple publicar al nostre butlletí o en un altre suport els treballs 

premiats pel CECBLL. Neus Ribas explica que precisament ara Edurecerca es proposa 

fer un viratge en el qual es contempla la publicació dels treballs guanyadors. Josep Padró 

recorda que les Trobades de Recerca Jove no eren ben be un premi, sinó una trobada 

en un poble en el qual ens joves explicaven el seu treball i rebien el que potser era el seu 

primer aplaudiment. No eren competitives, sinó participatives.  

Gemma Tribó explica que ella està vinculada als treballs de recerca que atorguen els 

centres de recursos de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Papiol. Pensa que la 

pandèmia ha afectat aquest projecte que es pregunta si té rèplica en els altres centres 

de recursos de la comarca. Considera que és una experiència positiva i que hauríem de 

pensar com es rellança passada la pandèmia i com es fa comarcal si no és que ja ho és.  

Jordi Sicart recorda que a finals dels anys 80 molta gent jove es va apropar al Centre per 

fer recerca: la Mercè Renom, la Gemma Tribó, el Josep M. Cobos, en Carles Santacana, 

la Maribel Ollé, l’Agnès Dal Maschio o la Joana Llordella i molts altres. Caldria analitzar 

com es podrien recuperar aquelles condicions.  

Núria Rajadell recorda que el certamen que comenta la Gemma el va posar en marxa 

ella quan va ser regidora. Tota manera puntualitza que el tema dels premis s’han de 

repensar i que potser no cal fer categories (1er premi o 2on premi, etc.), sinó fer accions 

de reconeixement, com publicar els treballs amb un ISBN.  

Joana Llordella recorda que el que és important és tenir mecanismes per apropar-nos 

als joves, sigui directament o a través del professorat.   

Carles Martínez Riba explica que ell va participar d’aquestes experiències i que va ser 

fantàstic, però també veu que no és útil dirigir-nos només als alumnes. Ens hem 

d’adreçar també al professorat i organitzar accions de formació dels i les docents per 

incentivar la recerca sobre temes del Baix.  

Joan Lorenzo explica que ell es va vincular al Centre com a soci fa més de 20 anys 

gràcies a la seva participació a les Trobades de Recerca Jove quan les portava l’Anna 

Argilès.  

Altres persones expressen a través del xat del Zoom les seves felicitacions vers l’equip 

de la Junta del Centre pels resultats 2020 i pels projectes de futur. Són Carme Sanmartí, 

Carme Romero, Lluís Carrasco i Costi Rubio.  

 

8. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general ordinària de l’any 2021 

A petició de la secretària de Junta Gemma Tribó, Esther Hachuel llegeix l’acta de 

l’assemblea. S’aprova l’acta per unanimitat i s’acorda que s’enviarà a les persones 

assistents i es penjarà al web amb la resta de la documentació de l’assemblea.  

S’acorda no passar l’audiovisual “Transició energètica, emergència climàtica i economia 

circular”, ja que s’ha fet molt tard i que s’enviarà l’enllaç del Youtube a tots els socis i 

sòcies.  

La presidenta Genoveva Català clou l’assemblea desitjant que no tornem a fer una 

assemblea en pandèmia i donant les gràcies a tothom. 


