ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
La gran demanda del CALENDARI 2007 “Anem a col·legi” ha obligat de fer una
segona edició - que també s’ha exhaurit- i per aquest motiu la junta directiva va
proposar, a l’Assemblea, d’establir uns terminis per a la seva recollida gratuïta.
L’Assemblea General Ordinària del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, tingué lloc
el divendres 2 de març de 2007 i fou presidida per Francesc Roig Queralt en qualitat de
president de l’entitat. Es van informar i aprovar tot un seguit de qüestions relacionades amb
l’ordre del dia prèviament establert.
- S’aprovà l’estat de comptes de l’exercici 2006 per un total de 22.909 euros i el
pressupost per a l’any 2007 amb una previsió de 25.574 euros. L’increment està relacionat
amb l’aprovació de la proposta d’augment de les quotes dels socis a 30 euros l’anualitat.
- Es procedí a la votació de l’única candidatura presentada per a l’elecció dels
càrrecs que, segons reglament estatutari, tocava renovar: Vicepresident , Sebastià Bofarull
Veciana; sotsecretària/tresorera, Lourdes Espasa Martorell ; vocal 2n, Josep Nieto Luque i
vocal 4t, Antonio Hurtado Jurado.
- Altres propostes de junta directiva aprovades per l’Assemblea General
Posada en pràctica d’un antic acord de junta en què s’estableix que les despeses
d’enviament per correu de les publicacions que editi el CECPC vagin a càrrec dels
socis que no les recullin directament al punt habitual de distribució a la Canonja. A tal
efecte l’Assemblea General acordà d’establir uns terminis prudencials. Així, doncs, per
al llibre anual que edita el CECPC s’establí un període de tres mesos per tal que els
socis passin a recollir-lo gratuïtament, a comptar des de l’endemà de la seva
presentació oficial. Pel que respecta a la recollida gratuïta del calendari didàctic
s’estipulà la data límit del 20 de març de cada any. Passats aquests terminis els socis
perdran el dret a la gratuïtat de les publicacions editades i només podran adquirir-les
pel sistema de venda habitual. Per als membres del CECPC, residents fora de la
Canonja, que no puguin recollir directament el seu corresponent exemplar gratuït –dins
del termini establert- però vulguin disposar-ne, hauran de sol·licitar per escrit, a la
directiva, la seva tramesa per correu, amb el ben entès que la despesa anirà sempre a
càrrec de l’interessat.
- Altres informacions sobre proposta d’activitats any 2007
El President informà de la publicació del segon volum del projecte sobre la guerra
civil a la Canonja, a càrrec de Juan Borràs i amb el títol Per què lluitàvem?, centrat
essencialment en el front de l’Ebre. També informà que el calendari didàctic 2008 se centrarà
en el tema de La Canonja vista pels artistes.
La Junta tramitarà oficialment a l’Ajuntament de la Canonja tres propostes per tal de
recuperar la memòria democràtica i combatre l’oblit col·lectiu:
1-Dedicar un memorial d’homenatge, en l’espai verd a l’interior del cementiri municipal, com a
públic reconeixement de tots els nascuts o residents a la Canonja que van morir com a
conseqüència de la guerra civil 1936-39. Hi hauria la relació nominal de tots i cadascun d’ells.
2-Catalogació dels elements arquitectònics, arqueològics i paisatgístics que configuren la
identitat del poble a l’empara del que estableix la vigent Llei d’Urbanisme de Catalunya. Com a
tema més urgent la preservació dels 6 refugis públics antiaeris i els privats que es pugui.
3- Concurs públic per a erigir un motiu escultòric dedicat genèricament a la no violència i que
podria quedar situat a l’espai exterior de l’entrada principal del cementiri. S’aconseguiria així
una millor dignificació d’aquest entorn urbà.
Sortides culturals: Abril, visita modernista a Reus : Casa Navàs.
Maig, visita històrica i artística del poble d’Agramunt.
Juny ruta guiada per l’autor del llibre, Juan Borràs, pels principals
indrets on tingué lloc la batalla de l’Ebre.
La Canonja, març de 2007

