
 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE 

SANT CUGAT DEL VALLÈS (GEL).  6 DE JULIOL DE 2021 

 

Convocada dins el termini i en la forma escaient, dimarts dia 6 de juliol de 2021 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 dona per iniciada l’Assemblea General Ordinària de Socis. 

En aquesta Assemblea s’aprova la gestió dels anys 2019 i 2020, ja que l’any passat, a causa de 

la pandèmia provocada per la Covid-19, no es va poder celebrar l’Assemblea General Ordinària 

de Socis. En aquest sentit, l’ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de 2019. 

2. Informació sobre les activitats de 2019, 2020 i les de 2021.  

3. Aprovació, si s’escau, dels comptes de 2019 i 2020 i el Pressupost de 2021. 

4. Renovació de la Junta. 

5. 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 Socis de l’any 2019. Aquesta s’aprova per unanimitat. 

Punt 2. A continuació el president informa els socis presents a l'assemblea de les diverses 

activitats i actuacions que el Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès ha realitzat els anys 

2019 i 2020. Evidentment, les activitats dutes a terme l’any 2020 han estat condicionades per 

la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a restringir-les des del 14 de març. No obstant això, 

l’entitat no ha deixat de funcionar i ha intentat realitzar els compromisos adquirits. Entre les 

activitats acomplides destaquen: 

 3 d’abril de 2019: presentació del número 50 de la revista Gausac. A part de les 

seccions habituals, inclou una relació de la historiografia santcugatenca des de la 

publicació del primer número de Gausac (1992). 

 29 de maig de 2019: lliurament dels premis de recerca de batxillerat MVM i Joan 

Auladell, del jurat dels quals ha format part el GEL. 



 16 de juliol de 2019: signatura del conveni de l’any 2019 entre l’Ajuntament de Sant 

Cugat i el GEL. 

 Octubre de 209: organització conjuntament amb el Museu de Sant Cugat d’un cicle de 

conferències commemoratiu de l’elecció dels primers ajuntaments democràtics: 

«Ajuntaments democràtics: ara fa 40 anys». 

 2 de desembre de 2019: reunió de la Junta del GEL amb la tinent d’alcalde de cultura, 

educació, esports i joventut, Esther Madrona, en el qual se li lliura un memoràndum 

sobre els temes que el GEL considera que han de ser tractats durant el present mandat 

municipal (2019-2023). 

 12 de desembre de 2019: inauguració de l’exposició dels originals de les portades dels 

primers cinquanta números de Gausac. Exposició comissariada per Imma Pueyo. Casa 

de cultura, del 12 de desembre de 2019 al 25 de gener de 2020. 

 Elaboració, edició i presentació del número 51 de la revista Gausac. Presentació 

efectuada el 8 d’octubre de 2020 a la Casa de Cultura, amb una assistència molt 

propera al límit d’aforament, quaranta persones. 

 Inclusió dels estudis i altres apartats de la revista Gausac fins al número 51 en el servei 

de consulta RACO (Internet), per fer-los accessibles a tothom. 

El Grup d’Estudis Locals projecta fer l’any 2021 les seves activitats habituals, més les que 

concreti en col·laboració amb altres entitats i institucions. Enguany el programa d’activitats es 

veu supeditat a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, la qual retardarà alguna d’elles i, fins 

i tot, pot fer que alguna no es pugui realitzar, especialment aquelles que depenen de la 

coordinació de diferents entitats i/o institucions. En tot cas, el president presenta el programa 

d’activitats previst per al 2021, d’entre les quals destaquen: 

 Elaboració, edició i distribució del número doble 52-53 de la revista Gausac, 

corresponent als anys 2019 i 2020. 

 Remodelació del local del GEL. 

 Potenciació dels canals de comunicació del GEL: web, Twitter i altres. Amb la voluntat 

de tenir una actuació més proactiva en la vida cultural santcugatenca.  

 Renovació del Consell editorial de Gausac, per tal que tingui una composició més 

arrelada a la vida santcugatenca. 

 Cessió de l’arxiu de la Comissió de la Festa de Tardor a l’Arxiu Municipal, avui custodiat 

pel GEL.. 

 Proposta de col·laboració amb l’Arxiu Municipal i el Museu per ampliar la base de 

dades dels fons històrics santcugatencs conservats en altres arxius, i especialment a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 



Punt 3. El tresorer Sr. Domènec Miquel fa una àmplia exposició dels comptes de 2019 i 2020 

(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. 

A continuació del tresorer fa una exposició de les entrades i sortides previstes per al 2021. 

Amb petites variacions es preveu el compliment del pressupost si no sorgeixen situacions no 

previstes. S’aproven per tots els socis presents. 

Punt 5. Remodelació de les responsabilitats de la Junta. Un cop debatuda la qüestió, 

l’assemblea aprova els nous càrrecs que queden de la següent manera: 

President: Jordi Casas i Roca 

Secretari: Emiliano Hinojo García 

Tresorer: Domènec Miquel i Serra 

Vocal: Alba Rodríguez Lázaro 

Vocal: Mercè Ramírez Sunyer 

Vocal: Imma Pueyo Masi 

Vocal: Lluís Jordà Rosselló 

Vocal: Nieves Santos Renom  

Vocal: Reis Fontanals Jauma 

Vocal: Glòria Puigmal Carreras 

Punt 6. Cap soci o assistent realitza comentaris o preguntes a la Junta. 

 

A les 20:30, es dona 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   


