Assemblea General Ordinària Primera convocatòria 18,30 hores
A les 19hores del dia 4de març de 2014 i en segona convocatòria, comença l’assemblea
General Ordinària de sòcies i socis. Amb assistència de vint-i un socis/es . S’inicia la sessió
amb la següent ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea a càrrec de
Joan Camós, secretari, .
2. Presentació de la Memòria d’activitats de l’any 2013. a càrrec de Núria Toril en
nom de la Junta
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2013 i del
pressupost de l’any 2014 a càrrec de Josep Maria Valero, tresorer
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2013. a càrrec de
Manuel Domínguez, president.
5. Renúncia del tresorer i elecció del nou càrrec.
6. Torn obert de paraules.

Assistents:, Pilar Masana, Marcel Poblet, Lidia Santacana, Assunció Rubiralta, Manuel
Domínguez, Núria Toril, Joan Camós, Josep Maria Valero, Genís Pascual, Josep Maria Pujol,
Eva Aubadell, Robert Escribano , Jaume Botey, Enric Ferreras, Alba Conesa, Juan Manuel
Fernández, Joan Soto, Anna Vilanova, Joan Miró, Carles Farré.
Excusen la seva assistència: Carles Santacana, Maria Pau Trayner, Jesus Vila, Rosa
Carrasco, Clara C. Parramon, Josep Ferrer i Llop, Elena Viusà, Mercé Olivares, Felip Gómez,
Enric Roldan, Rosa M Ferrer, Conxi Sanmartín, David Prieto, Guadalupe Miras, Carme
Rimbau i Joan Francesc Marco.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la darrera assemblea
Joan Camós, breument explica els acords de l’assemblea anterior, corresponent a l’any
2013 ressaltant que ja fa dos anys que ens trobem en aquest espai de Tecla Sala i que el
pressupost de l’any 2013 era de 70.000 euros i el balanç va donar un resultat negatiu de
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5.874,47 € i la incorporació a COOP 57 per finançar l’entitat, molt més d’acord amb el
tarannà del celh. Després d’alguns comentaris, s’aprova l’acta sense cap vot en contra.
( vegeu documentació lliurada).
2. Presentació i aprovació, si s’escau,de la Memòria corresponent a l’any 2013
Núria Toril comenta les diverses activitats públiques de l’entitat al llarg de l’any per mitjà
de la projecció en canó de la memòria on es destaca la capacitat d’activitat i intensitat,
reformulant la forma de treball donades les dificultats econòmiques , així el projecte del
celh hauria de respondre a un pressupost econòmic resultat de les aportacions
distribuïdes en tres terços, administracions, socis i ingressos generats per la mateixa
entitat. Com que aquesta no és la realitat ha sigut necessari reduir provisionalment
l’estructura de personal comptant més amb el voluntariat. (podeu veure la Memòria de
l’any 2013 lliurada) Comenta també la importància de les xarxes socials, del bloc, la
pàgina web , el facebook i darrerament , gràcies a Robert Escribano del twitter.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 2013 i del
pressupost per l’any 2014
Josep Maria Valero comenta el balanç de situació corresponent a l’any 2013 que dona un
dèficit de 6.222 € ja que malgrat el pressupost de 70.000 € els ingressos foren de 54.000 i
les despeses de 60.000 (en número rodons) . Aquest dèficit s’eixuga amb una disminució
patrimonial de 15.000 euros sobre els que es va fer una reserva pensant en una situació
com aquesta (vegeu documentació lliurada Compte Pèrdues i Guanys 2013) .
Malgrat el resultat l’assemblea aprova per unanimitat l’execució del balanç corresponent a
l’any 2013.
L’Enric Ferreras i en Josep Maria Valero expliquen el pressupost per aquest any 2014, que
arriba a 65.000 € tenint-ne ja assegurats 62.000 € i per tant només estem pendents de la
subvenció de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme i Acció Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A l’apartat següent s’especifiquen
altres possibilitats a partir de l’Hospitalet on?. (documentació lliurada)
El pressupost també és aprovat per unanimitat.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla d’actuació de l’any 2013
Manuel Domínguez explica el pla d’actuació per aquest any i insisteix en la necessitat de
tenir present la situació econòmica mantenint les línies bàsiques de l’any anterior:
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Immigració, associacionisme, memòria històrica i democràtica, patrimoni, cultura de la
pau, opinió, participació ciutadana, recerca, edició i publicacions, divulgació - difusió
serveis a més dels 50 anys de Bellvitge, , Quadern 27 dedicat al Patrimoni que es presenta
ben aviat i el seguiment del Consell de Redacció dels Quadern d’Estudi que ja està
treballant en el proper número. El banc de dades de testimonis orals a càrrec d’ Eva
Aubarell i Conxi Sanmartin. Exposició permanent del museu, la preparació de les Jornades
Paco Candel (50 anys de:els altres catalans (2014) , l’apadrinament del riu i la participació
en l’Hospitalet on? , després de diverses converses hi ha dos projectes del celh que han
tingut bona acollida i que cal definir, valorar econòmicament i presentar a fi que siguin
aprovats durant aquest any. Es tracta de fer una edició renovada del llibre d’història de la
ciutat i la museïtzació d’espais patrimonials de la ciutat aprofitant que amb Fira s’han obert
a la ciutat nous hotels que possibiliten un turisme urbà fins ara inexistent a més de donar a
conèixer a la població de la ciutat el propi patrimoni local. També es comenta que amb
l’àrea d’ensenyament s’ha acordat col·laborar en tres projectes, conferències a les Ampas
sobre la història de la ciutat, participar en l’elaboració d’un llibre sobre les experiències
desenvolupades a la ciutat en relació a l’Aprenentatge i servei i la col·laboració amb el
Centre de Normalització lingüística en la gimcana de les llengües. (vegeu documentació
lliurada Pla d’actuació)
5. Renúncia del tresorer i elecció del tresorer o tresorera.
En Josep Maria Valero, tresorer, explica que per motius personals que venen donats per un
canvi de residència, sense deixar la junta, es veu obligat a deixar la responsabilitat de
tresorer, per les dificultats que suposa assistir a les reunions de la permanent i les altres
reunions de seguiment amb el director Enric Ferreras i l’assessoria jurídica i laboral Talaia .
Per aquest motiu en nom de la Junta, Manuel Domínguez proposa que assumeixi aquesta
responsabilitat Assumpta Rubiralta i Casas amb D.N.I: 37.355.831-J, economista i membre
de la Junta des de fa un any. S’aprova sense cap vot en contra i assumeix aquesta
responsabilitat des d’aquest mateix moment.
6. Torn obert de paraules.
Hi ha diverses intervencions valorant les dificultats del celh i el moment polític i econòmic
de Catalunya.
En concret intervenen:
Josep Maria Pujol per comentar que malgrat les paraules de Manuel Domínguez en la
presentació del pla d’actuació sobre el nou Consell de Ciutat i els Consells de Districte, cal
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insistir que ja des de l’any 1979 hi ha hagut importants mobilitzacions a la ciutat
reivindicant la participació ciutadana, una democràcia més directa i que de fet si
l’ajuntament ara ho ha promogut és, també, per la nova legislació que l’obligava.
Jaume Botey comenta que la nova llei de regim local pot deixar sense competències a
l’ajuntament amb totes les conseqüències que se’n derivaran per la societat civil i els
serveis públics i per quest motiu proposa que una propera conversa del celh es dediqui a
aquesta temàtica.
Joan Camós senyala la necessitat de recuperar l’estructura de personal i d’incorporar una
nova generació al Celh .
Alba Conesa, explica la Gimcana de les llengües a partir de la diversitat lingüística de la
ciutat i on es demanarà una especial dedicació d’un grup del celh de quatre o cinc
persones que durant les cinc setmanes de la gimcana puguin fer una avaluació de la
participació tot controlant els resultats dels qüestionaris. Explica també que hi ha tres
moments o actes que corresponen a la inauguració aproximadament el 20 d’octubre, un
acte a la meitat de la gimcana i l’acte de cloenda, aquest any dedicat, en principi, a “els
altres catalans”.
Juan Manuel Fernández comenta també la preocupació del món associatiu sobre la
dificultat d’ampliar a una nova generació ja que els seus paràmetres són diferents.
Robert Escribano, diu que a l’Espai i Ciutadania s’ha parlat de la possibilitat d’organitzar
unes jornades sobre associacionisme
Manuel Domínguez, parla de les dificultat econòmiques i de la necessitat de que sense
renunciar a cap dels nostres objectius tinguem molt present aquesta qüestió i en aquest
sentit parla de l’edició d’un calendari per l’any 2015 que podria ser una font d’ingressos
Carles Farré proposa proposar una col·laboració entre les biblioteques i el celh en un
projecte de difusió de la història de la ciutat.
En general es comenta la importància de l’any Candel, les jornades que el celh i la fundació
Paco Candel estem preparant, la ruta Candel-immigració que s’està elaborant per encàrrec
del Museu, la col·laboració amb l’Ateneu de Cultura Popular que s’ha concretat en la
conferència que sobre aquest tema realitzarà en Jaume Botey i l’article que sobre
immigració i actituds feixistes està elaborant en Manuel Domínguez.
Després d’una estona d’intercanvis s’aixeca la sessió a les 21,30 hores
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Relació de documentació lliurada a tots els socis i totes les sòcies
1. Acta de l’assemblea anterior
2. Memòria de l’any 2013
3. Balanç de l’any 2013
4. Pressupost de l’any 2014
5. Pla d’actuació 2014

Joan Camós i Cabecerán
Secretari del CEL’H

Vist-i-plau
Manuel Domínguez López
President del CEL’H
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