ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (GEL). 16 DE MAIG DE 2019
Convocada en temps i forma, dijous dia 16 de maig a les 19h en primera convocatòria i a les
19,30h en segona, a la seu del GEL, Xalet Negre, Plaça d’en Coll, 4, el President Sr. Jordi
Casas i Roca dóna per iniciada l’assemblea amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any 2018.
2. Presentació i debat de la memòria d’activitats de 2018 i el programa d’activitats de
2019.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes del 2018.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de 2019.
5. Renovació, si s’escau de la Junta.
6. Precs i preguntes.
Punt. 1. En primer lloc el president Sr. Jordi Casas resumeix els punts més importants de
l'acta de l'assemblea general ordinària de l’any 2018. Aquesta s’aprova per unanimitat.
Punt 2. A continuació el president informa als socis presents a l'assemblea de les diverses
activitats i actuacions que el Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès ha realitzat al
llarg de l'any. Entre les activitats realitzades destaquen:


Participació en el 5è curs i cicle de conferències organitzat a Sabadell pels centres
d’estudis del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Bosch i
Cardellach: El Vallès: de l’edat mitjana a la moderna.



Organització, juntament amb el Museu de Sant Cugat, del cicle de conferències: El
Vallès: de l’edat mitjan a la moderna. La influencia monàstica. Al Museu de Sant
Cugat.



12 de desembre: presentació del número 2 de Quaderns Monogràfics. Patrimoni i
Història de Sant Cugat: Villa ipsius cenobii. La vila de Sant Cugat en època medieval.
El contingut del qual ha estat elaborat pels membres del GEL Domènec Miquel, Alba
Rodríguez, Joana Melo i Judit Vico. Edició: Museus de Sant Cugat‐Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès‐Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès.



Participació en el Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola i
presentació d’una al·legació de correccions al Catàleg de masies i cases en àmbit
rural en la Modificació del PGM que acompanya el Pla Especial en tràmit.



Escaneig de la revista Gausac i gestions perquè els articles puguin ser consultats
properament a través d’Internet.

El Grup d’Estudis Locals preveu seguir amb les seves activitats ordinàries, més amb les
activitats avui difícils de preveure que puguin sorgir a partir de la col·laboració que manté amb
altres entitats i institucions. En tot cas, el president presenta el programa d’activitats previst
per al 2019, d’entre les quals destaquen:


Organització amb altres centres d’estudis del Vallès, la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Bosch i Cardellach del sisè curs i cicle de conferències dedicat
al 40è aniversari dels primers ajuntaments democràtics. Sabadell, Octubre/Novembre.



Organització conjuntament amb el Museu de Sant Cugat d’un cicle sobre el 40è
aniversari dels primers ajuntaments democràtics: dues conferències (8 i 15 d’octubre) i
una taula rodona (22 d’octubre). Amb una possible petita exposició sobre el tema.



Organització conjuntament amb el Museu de Sant Cugat d’un cicle de conferències
sobre mossèn Griera: el franquista (3 de desembre), el filòleg (10 de desembre) i el
conservador del monestir (17 de desembre). Amb una petita exposició sobre el tema.



Elaboració del text del número 3 de Quaderns Monogràfics. Patrimoni i Història de
Sant Cugat: “Sant Cugat poble d’estiueig. L’època del modernisme”.



Desembre: exposició de les portades (obres d’artistes locals) dels 50 números
publicats de la revista Gausac. Casa de cultura.



3 d’abril: presentació del número 50 (número especial) de la revista Gausac. Aquest
número inclourà, a part de les seccions habituals, un balanç de la historiografia sobre
Sant Cugat publicada des del número 1 de la revista (1992).



Fer accessible al lloc www.racó.cat els continguts dels articles publicats fins ara a la
revista Gausac.

Punt 3. El tresorer del Grup d’Estudis Locals Sr. Domènec Miquel fa una àmplia exposició
dels comptes de l'any 2018. Resumint, l'exercici es tanca amb uns ingressos de 18.552 € i
unes despeses de 21.050,10 € i, finalment, un dèficit de 2.498,90 € (vegeu annex).
En aquests comptes es constata que les sortides són superiors a les entrades i, per tant, és
necessari incrementar els ingressos del Gel per corregir aquesta desviació. Bàsicament es
proposa regularitzar o actualitzar el pagament dels rebuts dels socis així com incrementar el
nombre d'aquests. Aquest punt és aprovat per tots els socis presents
Punt 4. Es fa una exposició per part del tresorer de les entrades i sortides previstes per al
2019. Amb petites variacions es preveu el compliment del pressupost si no sorgeixen
situacions no previstes. S’aproven per tots els socis presents.
Punt 5. Renovació, si s’escau de la Junta. S’aprova no renovar l’actual Junta Directiva perquè
encara no s’ha exhaurit el temps del mandat. La pròxima renovació dels membres de la Junta,
sempre d’acord amb el que indiquen els estatus del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del
Vallès, s’haurà de fer de forma obligatòria l’any 2020.
Punt 6. Precs i preguntes.


Emiliano Hinojo: explica al socis assistents a l’assemblea l’estat dels treballs
d’escanejat de la revista Gausac i de la inclusió dels articles al repositori www.raco.cat.



Mercè Ramírez: explica als socis presents a l’assemblea l’estat de conservació de les
revistes emmagatzemades al soterrani del Xalet Negre, així com les mesures que cal
prendre per garantir la seva preservació.

A les 20:30, es dóna l’assemblea per acabada, de la qual com a secretari, estenc aquesta
acta.
Vist i plau,
El president

El secretari

Jordi Casas i Roca

Emiliano Hinojo García

