ASSOCIACIÓ CULTURAL VALL DE LORD.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CORRESPONENT A L’ANY 2017.
29 de setembre del 2018.

En el dia d’avui, a les 18,00 h. al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, al C/
Estret, 1 (Claustre del Monestir), a Sant Llorenç de Morunys, s’ha dut a terme
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Cultural Vall de Lord, convocada
prèviament amb el següent Ordre del dia :
1)
2)
3)
4)
5)

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Memòria d’activitats i estat de comptes de l’exercici 2017
Memòria d’activitats 2018
Canvis a la Junta Directiva
Precs i preguntes

Assisteixen 9 associats més 6 vots delegats a la Junta. També es compta amb la presència
del Sr. Romà Llohis, en representació de l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,
actuant en qualitat de regidor d’ Hisenda del mateix. En primer lloc el president, Josep
Amills, després d’unes paraules de salutació als assistents i d’agraïment per la seva
assistència, donà per vàlidament constituïda l’Assemblea, passant la paraula al secretari,
Francesc Regàs.
En relació al primer punt de l’ Ordre del dia, es dona per llegida i aprovada l’acta de
l’última Assemblea celebrada el 23 de setembre de 2017, document que ha restat
disponible pels socis durant la setmana prèvia a aquesta Assemblea.
En relació al segon punt, el nou tresorer Carles Clotet comenta la evolució dels comptes
durant l’any 2017, que també han estat a disposició dels socis, prèviament a aquesta
Assemblea. L’exercici començà amb un saldo de tresoreria de 3.621,00 € i finalitzà amb
un saldo de 5.149,00 €. S’adjunta a aquesta acta el document comentat a l’Assemblea
pel tresorer, que fa referència a l’evolució dels comptes de l’Associació i on es descriuen
de forma detallada els conceptes corresponents a ingressos i despeses (sortides).
Pel que fa a la Memòria d’activitats realitzades entre el mes d’octubre del 2017 i el
mateix mes del 2018, es comenta per part del secretari Francesc Regàs, la relació que a
continuació s’especifica :

Activitats d’ordre intern :
- Restauració de la imatge i la creu del Sant Crist donat per la família Perramón,
realitzada amb la col·laboració de l’empresa KNAUF.
- Condicionament provisional del magatzem – arxiu del Museu
- Identificació, classificació i siglatge de peces de la col·lecció.
- Identificació, classificació i siglatge de fotografies de l’arxiu.
Activitats d’ordre extern :
Juliol del 2018 :
- Participació a la Fira Occitano- Càtara amb una visita guiada a l’església i un
recorregut teatralitzat per la vila.
- Participació a la “Nit dels Museus”, amb la projecció de la pel·lícula de Llorenç
Llobet Gràcia, de 1947, “Pregària a la Verge dels Colls” i posterior visita
comentada a l’altar dels Colls.
Agost del 2018 :
Festa Major de Sant Llorenç de Morunys :
- Inauguració de la 13ª Mostra de Fotografies Antigues de la Vall de Lord, dedicada
al fotògraf local Marcelino Pujols, amb parlaments del president de l’Associació,
Josep Amills, de Dolors Pujols, vicepresidenta i neta de l’homenatjat i l’alcalde
de la vila, Francesc Mas.
- Presentació de les novetats del Museu, amb la intervenció de Montserrat Vilalta.
- Visita guiada a les ermites de Sant Serni de Vilamantells, Sant Lleïr de Casabella i
Sant Martí de Guixers.
- Conferència de Jaume Adam sobre els grafittis del Monestir.
Festa Major de La Coma i la Pedra :
- Exposició sobre la “Gestió dels boscos”, a la sala de la planta primera de l’edifici
annex a la piscina de La Coma.
A continuació, el secretari demana als socis si aproven els punts 1 i 2 corresponents a
l’exercici 2017, quedant aprovats per unanimitat.
Per altra banda, el secretari introdueix a Montse Vilalta, encarregada de portar a terme
la gestió global del Museu – Centre d’interpretació des dels inicis del 2017, que exposa
als assistents l’Anàlisi dels visitants del Museu en el període comprés entre el mes d’
agost de 2017 i el mateix mes de 2018, realitzat per ella. Aquest treball es posa a
disposició dels assistents que ho requereixin i s’incorpora com a document adjunt a
aquesta acta.
A continuació i pel que fa al quart punt, de canvis a la Junta Directiva, el secretari explica
que es produeix la baixa voluntària del Sr. Jaume Adam, que actuava fins a la data com
a Tresorer i s’incorpora amb aquesta tasca, Carles Clotet i Torrebadella. Així, la Junta
Directiva queda integrada de la següent forma :

Josep Amills Comellas
Dolors Pujols Farràs
Francesc Regàs Iglesias
Carles
Clotet
Torrebadella
Joan Murcia Méndez
Marina Gómez Casas
Joan Cols Bella
Joan Sala Pujol
Josep Pintó Clotet
Carme Vilella Plana
Ramon Clotet Vilalta
Teresa Pintó Sorarrain
Joan Herrada Vilà
Lluis Sitges Sellarés

President
Vicepresidenta
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Fora de l’Ordre del dia, el secretari comenta :
a) Les perspectives immediates de futur pel que fa a la possible ampliació de l’àmbit
del Museu i es refereix a la subvenció tramitada per l’ajuntament de Sant Llorenç
de Morunys, per un import aproximat de 120.000 € (IVA inclòs), ja comentada
en l’Assemblea General de l’any anterior i que encara resta pendent
d’adjudicació definitiva. Aquesta subvenció es aplicable a introduir diverses
millores als espais ja oberts : pavimentació de totes les sales de la planta baixa,
enguixat dels sostres i pintat de sostres i parets d’aquesta planta;
condicionament, amb portada d’aigua, del bany petit existent al costat del futur
ascensor; construcció d’un grup de dos banys, un per homes i un altre per dones
i discapacitats, al bany existent al costat de l’accés a l’antiga rectoria i adequació
de nous espais a la planta segona de l’edifici, on es pensa ubicar diverses
dependències destinades a ús parroquial. Per tant, aquesta possible inversió que
no s’ha produït encara, resta en aquest moment pendent d’aprovació definitiva
per part de l’INCASOL, per portar a terme a continuació el concurs entre
possibles constructors interessats, la adjudicació a un d’ells i l’inici,
desenvolupament i finalització de les obres. Vistes les informacions existents al
respecte, com que les obres, d’acord amb les condicions encara vigents, haurien
d’haver finalitzat a finals de desembre d’enguany i com que això no serà possible,
donat que aquesta data de finalització pressuposa haver-les ja iniciat,
l’ajuntament de Sant Llorenç, segons ens informa Romà Llohis, ha demanat
pròrroga per aquesta subvenció, per establir un nou període d’intervenció per
tot l’any 2019.
b) S’està donant continuïtat a l’actualització de la versió digital del Registre de
peces de la Col·lecció de l’Associació, integrada al Museu, executada l’any 2010
per Maria del Agua Cortés, basat en el Llibre de Registre històric del Museu de la
Vall de Lord, elaborat per Manuel Riu i Manuel Segret, que actualment estan
portant a terme els col·laboradors del Museu, Montserrat Vilalta i Bernat Solé.

c) Per respondre a una intervenció de Lluís Sitges produïda en el punt de precs i
preguntes de l’assemblea anterior, s’especifica que el nombre de socis de
l’Associació durant l’exercici del 2016, era de 112 i que durant l’exercici passat
s’han produït 3 altes i 3 baixes (dues defuncions i una depuració per falta de
pagament durant cinc anys). Per tant actualment, el nombre de socis continua
sent de 112.
Respecte al punt cinquè, precs i preguntes:
-

Montserrat Vilalta proposa adherir-se a la Xarxa de Museus de les Terres de
Lleida, ja que de forma concreta, per l’any 2019, han sol·licitat al nostre Museu
el préstec de fòssils de la col·lecció, per incorporar-los a una exposició itinerant
sobre geologia de les terres de Lleida, que també podria tenir cabuda en un futur
immediat en el nostre Museu.

-

Es comenta una vegada mes amb el representant de l’ajuntament de Sant
Llorenç de Morunys, que assisteix a l’Assemblea, Sr. Romà Llohis, regidor
d’Hisenda, la conveniència, moltes vegades sol·licitada pels representants del
Museu, de regularitzar la neteja dels àmbits d’aquest, a càrrec dels serveis
municipals de neteja, com a mínim cada 15 dies. Es concreta que les persones
que integren el grup de neteja de l’ajuntament, es posaran d’acord amb la
Montserrat Vilalta, per establir un calendari amb uns dies concrets, amb una
cadència màxima de 15 dies, per realitzar aquesta tasca, sense trobar
inconvenients tals com l’activació del sistema d’alarma, que caldrà desactivar
quan es personin en el Museu per fer la neteja.

Finalment, pren la paraula el president, Sr. Josep Amills, per agrair novament
l’assistència dels presents i encoratjar-los en donar continuïtat a l’esforç comú de tots
els membres de l’Associació, de convertir en realitat les diverses propostes plantejades.
Sense més intervencions, es dóna per finalitzada l’Assemblea General.

El president : Josep Amills Comellas

El secretari : Francesc Regàs Iglesias

