
c/EsteH, 10 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Tel. 93 666 35 27 
cecbll@llobreqat.info 

www.cecbll.cat 

L'assemblea té lloc a la seu del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Persones assistents: 

1 . Genoveva Catala Bosch 
2. Jordi Sicart Codinachs
3. Gemma Tribó
4. Carme Figueras
5. Maria Quintana, Centre d'Estudis Santjustencs
6. Vicen� Duran, Centre d'Estudis Santjustencs
7. Montserrat Casals, Centre d'Estudis Santjustencs
8. Sílvia Guillén
9. Javier Morata
1 O. Teresa Barragan
11 . M. Luz Retuerta
12. Jaume Bosch
13. Mercé Sellés
14. Vicenc; Rocosa
15. Josep Padró
16.José Antonio lniesta, UGT Baix Llobregat
17. Josep Moran
18. Santi Campo, Grup d'Estudis d'Esplugues
19. Rafael Bellido
20. Josep Oriol Pamies
21. Ferran Puig
22. Edgar Berengena
23. David Massana
24. Pere Angel Montserrat
25. Conxita Sánchez
26. Francesc Ollé
27. Anna Antó
28. Xavier Mas

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I 
SÓCIES, 26 DE MAIG DE 2022 

29. Xavier Campreciós (absent, pero amb vot delegat en la socia Esther Hachuel)
30. Caries Riba
31. Neus Ribas Devesa
32.Albert Moya Garcia
33. Esther Hachuel
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Desenvolupament de l'ordre del dia de l'assemblea 

1. Benvinguda a l'assemblea 2022 del CECBLL
Genoveva Català, com a presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, obre l'assemblea amb una breu salutació. Recorda les assemblees que
ha presidit, marcades per la COVID (2020 i 2021). Celebra que avui puguem
recuperar la presencialitat. Excusa l'assistència d'algunes persones candidates a
Junta que no poden ser presents per diversos motius.

2. Aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2021 (Annex 1)
A continuació Genoveva Català exposa la memòria d'activitats 2021. Destaca el
volum d'activitat desenvolupada i el nivell de compliment respecte del que va ser
el projecte d'activitats aprovat en l'assemblea anterior.
Fa un repàs general de les activitats, temàticament dedicades a alimentació,
energia, economia, territori, patrimoni i memòria democràtica. Des del punt de
vista dels serveis destaca la gestió d'equipaments (Centre Cívic Mas Lluí i Museu
de la Colònia Sedó) i l'editorial del CECBLL, que ha donat sortida durant el 2021
a quatre publicacions molt destacades.
En l'àmbit de la recerca recorda que tenim en marxa dues convocatòries de
recerca col·lectiva, 1'11, dedicada a l'exili i la deportació i dirigida per Maribel Ollé,
i la 12a, dedicada al cooperativisme i dirigida per José Luis Martínez. Explica que
són dues recerques molt diferents de temàtica i de dinàmica. La primera
s'allargarà més per l'alt volum de recercaires (una cinquantena) i per la dificultat
de la pròpia recerca. La del cooperativisme està molt avançada i segurament
podrem iniciar a finals d'aquest 2022 l'edició.
També fa una menció especial als suports rebuts i a l'extensa xarxa de relacions
del CECBLL.
S'aprova la Memòria d'activitats 2021.

3. Aprovació dels comptes anuals de l'any 2021 (Annex 2)
En aquest punt Jordi Sicart explica el tancament de l'exercici econòmic de 2021.
Destaca especialment el resultat positiu de l'exercici i com en tres anys el balanç
de situació ha fet un gir important cap a una major salut financera de l'associació,
amb una clara millora dels fons propis que estan permetent un major
autofinançament de l'entitat.
Comenta que les col·laboracions amb el Centre sovint es veuen afectades per la
percepció que tenen persones i institucions de que som una administració.
S'obre un torn de paraules amb les següents intervencions:
Montserrat Casals pregunta quines perspectives hi ha de cobrament dels 30.000
euros que ens deuen. Jordi Sicart respon que no es tracta ben be d'impagaments,
sinó del ritme de pagament de les administracions que ens doten, incidit també
pels propis terminis de les justificacions. Maria Quintana pregunta si contactem
amb tots els Ajuntaments de la comarca, tant si tenen com si no centre d'estudis
locals. Genovava Català respon que la política de subvencions ha anat canviant i
que cada vegada més anem a les convocatòries de pública concurrència, però
que en general ens adeqüem a la manera en què cada ajuntament vol establir
col·laboració amb nosaltres.
Maria Quintana explica en aquest punt que el Centre d'Estudis Santjustencs té
projectes de Memòria Democràtica i es plany que no comptem prou amb ells en
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matèria de projectes de memòria. Demana que els tinguem en compte com a 
membres del Memorial Democràtic del Baix Llobregat. Genoveva Català explica 
que una cosa és el Memorial Democràtic del Baix Llobregat, que és un conjunt de 
projectes del CECBLL, i una altra és la Xarxa de Memòria Democràtica, que tot i 
que va néixer al Centre d'Estudis va ser traspassada des dels inicis al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. Diu que nosaltres tenim la secretaria tècnica, però 
que la Xarxa no és nostra. 
Josep Moran pregunta perquè l'Ajuntament de Martorell no col·labora amb el 
Centre d'Estudis. Genoveva Català diu que no té una resposta. Diu .que no 
renunciem a tornar a buscar la col·laboració de Martorell. Pere Àngel Montserrat 
pregunta si hi ha més ajuntaments que, com Martorell, no col·laboren amb el 
Centre. Genoveva Català respon que tenim conveni amb 26 dels 30 ajuntaments 
de la Comarca. 
Conxita Sanchez demana que consti en acta la valoració que fa personalment 
d'un esforç gegantí que representa la memòria d'activitats. Pel que fa als comptes 
fa un agraïments a tot l'equip pel treball esplèndid que ha fet per redreçar la 
situació. 
S'aproven els comptes anuals 2021 i el balanç de situació. 

Presentació de projectes i candidatures per a la nova Junta directiva 
Gemma Tribó, actuant com a secretària de Junta del CECBLL, explica als 
assistents que d'acord amb la normativa aprovada per l'assemblea, cal fer 
renovació de Junta cada tres anys i enguany és any electoral. 
Recorda que el dia 5 de maig es va obrir el termini per a la presentació de 
candidatures i que un cop finalitzat, el dia 17, hem rebut una única proposta, la de 
l'actual presidenta del CECBLL, Genoveva Català. Li dona la paraula per tal que 
expliqui el seu projecte per al proper trienni. 
Genoveva Català presenta el seu projecte per al període 2022-2025, assenyalant 
que en el bell mig del mandat celebrarem els 50 anys d'existència de l'associació i 
que és el seu propòsit centrar la commemoració en el lema "1974-2024 el Baix 
Llobregat a cavall de dos segles". Explica les bases del projecte segons la carta 
de presentació tramesa a tots els socis i sòcies. 
Explica que la seva proposta és biennalitzar certes activitats, per tal d'adaptar el 
volum de feina a la capacitat real que tenim. Així, els Premis es farien en anys 
parells i de forma alterna amb les Jornades de Patrimoni, la Jornada de Paisatges 
Contemporanis, l'Escola d'Estiu i la Trobada d'Entitats d'Estudis, que es farien en 
anys senars. Al costat d'aquesta activitat en anys alterns hi ha d'altres que són 
més permanents, com les activitats de Memòria històrica i democràtica, la gestió 
d'equipaments o el servei editorial. 
A continuació recorda que per ella la recerca és la columna vertebral del Centre, 
al igual que les accions vinculades al patrimoni. 
Menciona també les seves linies d'acció prioritària, que són la paritat, i explicita 
que de fet la Junta que proposa ho és, i l'augment de la base social. 
Un altre puntal del Centre són per ella les professionals que hi treballen. l com a 
elements a millorar menciona la necessitat d'avançar en la digitalització i en la 
millora de la situació financera. 
Pel que fa a la govenança aporta un esquema amb diversos nivells que mostra 
projectat a la pantalla i en el qual l'Assemblea i la Junta són l'element director de 
l'entitat. A continuació situa la "Governança quotidiana", que coordina i promou la 
participació i la transversalitat d'activitats i projectes; els equips de treball per 
projectes i la dedicació de l'equip professional, format per la directora, la cap de 
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projectes i el conserge-dinamitzador. També inclou puntualment personal 
eventual vinculat a projectes i alumnes en pràctiques. 

5. Elecció de la nova Junta 
En aquest punt Gemma Tribó demana si hi ha alguna persona que es vulgui 
presentar com a candidata a vocal de la Junta. Donat que no hi ha més 
candidatures Genoveva Català demana el vot per a la seva candidatura i el seu 
equip. A continuació, d'acord amb el que preveu el document "Bases per a la 
presentació de candidatures", aporta una proposta de composició de la Junta 
(Annex 5) i presenta una a una les persones del seu equip. Menciona que és un 
goig especial comptar amb les persones que l'han precedit en la presidència de 
l'entitat, que són en Carles Riba i la Conxita Sanchez. També explica que en 
aquesta assemblea és quan es fa l'entrada de Carme Figueras, que va entrar 
l'any 2020, quan es van donar de baixa Adelina Cobos i M. Jesús Rodríguez. 
Genoveva Català agraeix la tasca dels membres de la Junta i molt especialment 
agraeix a les persones que deixen la Junta en aquesta assemblea, després 
d'anys de col·laboració intensa i de valuoses aportacions a l'associació: Xavier 
Mas, Àngels Massip i Josep Campmany. Xavier Mas pren la paraula per agrair 
aquest període intens de vincles amb el Centre i la Junta. 

Els assistents voten per unanimitat la seva candidatura. Queda elegida la nova 
Junta del CECBLL que està integrada per: 

1. Genoveva Català Bosch, presidenta 
2. Jordi Sicart Codinachs, vicepresident 
3. Gemma Tribó Traveria, secretària 
4. David Massana Gràcia, tresorer 
5. Anna Antó Augustench, vocal 
6. Rata Bellido Cardenas, vocal 
7. Edgar Berengena Moreno, vocal 
8. M. Jesús Bono Lahoz, vocal 
9. Jaume Bosch Mestres, vocal 
1 O. Carme Figueras Siñol, vocal 
11. Sílvia Guillen Navarro, vocal 
12. Pere Àngel Montserrat Ollé, vocal 
13. Francesc Ollé Dorca, vocal 
14. Isabel Ortuño Esteban, vocal 
15. Ferran Puig Verdaguer, vocal 
16. Carles Riba Romeva, vocal 
17.Conxita Sanchez Medina, vocal 
18. Mercè Setiés Comellas, vocal 

Aprovació del projecte d'activitats de l'any 2022 (Annex 3) 
Genoveva Català explica de forma breu el projecte d'activitats 2022, ja que és 
plenament coherent amb el projecte del trienni que acaba de presentar. Reitera 
que és un projecte marcat pels Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat. En aquest punt recorda que els propers actes de dinamització dels 
Premis, que comptaran amb conferència i mosaic d'experiències: 

- 31 de maig a Sant Andreu de la Barca, amb la conferència "Metròpoli, 
globalització i sostenibilitat econòmica" d'Eduard Jiménez. 
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- 9 de juny, Gavà, amb la conferència "El sentit de la cultura", de Mònica 
Borrell. 

- 14 de juny, Collbató, amb conferència d'Antonio Cerrillo, "La transició 
ecològica" 

Explica també la continuïtat de les dues importants recerques col·lectives en curs 
així com les activitats vinculades a la memòria democràtica i al servei editorial. 
Destaca que el segell editorial del CECBLL s'ha enfortit enormement i que són 
moltes les persones i les institucions que busquen els nostres serveis per la 
qualitat que oferim. 
A més d'aquestes qüestions més destacades fa un repàs al conjunt d'activitats 
que ens proposem tirar endavant aquest any. Gemma Tribó informa de les 
activitats relacionades amb el 50è aniversari de la caiguda del pont de les 15 
arcades, en les que ha participat personalment en representació del Centre. 
Els assistents aproven el projecte d'activitats 2022. 

7. Aprovació del pressupost de l'any 2022 (quotes, ingressos i despeses) (Annex 4) 
En aquest punt Jordi Sicart explica la previsió d'ingressos per a 2022, que situa 
en 231.000 euros. Diu que encara que hem estat prudents i conservadors, el 
pressupost està fent una tendència a l'alça. Proposa reforçar la part de la quota 
que va a parar al fons social. Concreta que de la quota que es cobra a cada 
persona, 5 euros vagin a parar al fons social. 
Pel que fa a l'import absolut de la quota, proposa també fer un increment de dos 
euros, i que d'aquest import el 50% vagi a fons social i l'altre a despesa ordinària. 
Explica també que esdevé del tot necessari reforçar la base social de l'entitat i 
proposa crear la figura del "soci o sòcia convidat" per referir-se a aquelles 
persones que sense ser sòcies del Centre estan col·laborant en projectes. Un 
exemple seria el de les persones que participen en les recerques. La durada del 
soci o sòcia convidada s'equipara a la durada del projecte. Aquest soci no tindria 
dret a vot, però sí te els mateixos beneficis que els socis, per exemple, els 
descomptes en la compra de llibres. Un cop acabat el projecte en el que 
participen i que els atorga el dret a ser socis o sòcies convidades, s'animaria 
aquestes persones a fer-se socis. 
Genoveva Català demana que s'autiritzi la Junta perquè incorpori la corresponent 
esmena en els Estatuts per contemplar aquesta figura de "soci/sòcia 
condividat/convidada". 
Els assistents aproven el pressupost 2022 (231.006 € d'ingressos i 227.610€ de 
despeses) i faculten a la Junta per fer els canvis expressats en matèria de foment 
de la base social i manteniment del Fons social. 
Pere Àngel Montserrat pregunta si en aquest moment devem o no alguna cosa i, 
en cas afirmatiu, on s'inocorpora aquest import en el pressupost 2022. Jordi Sicart 
diu que aquest tema és més aviat de caixa, i no de pressupost i que el que cal és 
gestionar precisament la caixa per adequar-nos als desfases en els pagaments i 
els cobraments. Per això tirem de pòlissa de crèdit i per això pretenem 
incrementar els fons propis. 
Francesc Ollé pregunta quants centres d'estudis locals de la comarca són socis 
del CECBLL, ja que aquesta seria una via a explotar. Genoveva Català diu que 
tenim diverses persones jurídiques associades i valora molt positivament la 
proposta. Gemma Tribó recorda que els centres locals són molt diversos i que n'hi 
ha de molt actius i d'altres que estan a mínims. Proposa fer una sessió 
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monogràfica de la Junta per tractar aquesta qüestió de les relacions amb els 
centres d'estudis locals. 

8. Precs i preguntes 

9. Aprovació de l'acta de l'Assemblea general de l'any 2022 

Un cop aprovada l'acta s'aixeca la sessió i, tal com estava previst, es dona pas a la 
presentació del llibre de Carles Riba Itinerari energètic integral. 
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