
 

 

Institut d’Estudis Ceretans – Pg. 10 d’Abril, 2-2n - A.C. 162 – 17520 Puigcerdà (La Cerdanya) – Cat ieceretans@gmail.com  www.ddgi.cat/iec
             50, Carrer de la Guatlla – 66800 Estavar (La Cerdanya) 

Col·laborador del Patrimoni Cultural 
Adscrit al Patronat F. Eiximenis 

Membre de UCET 
NIF G-17153115 

 

 

 

 

Reunits a la Sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, el divendres dia 24 de novembre de 2017 a les 

21.30 hores es celebra la Assemblea General Ordinària i Extraordinària. 

 

1. S’exposa les activitats que actualment porta a terme el IEC i aquelles que ha deixat d’organitzar. Es decideix 

continuar organitzant el Cerdà de l’Any, la Diada de Cerdanya, mantenir l’ofrena floral i l’acte de 

commemoració dels atacs carlins a la Vila de Puigcerdà, continuar organitzant la Caminada tot i que ja se 

n’organitzin d’altres, vinculant-la a alguna altre cosa que el fet de caminar, com l’entorn natural, arquitectònic, 

de coneixement de la comarca.  

Alhora es decideix continuar organitzant el Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà i Congrés 

Nacional d’Arqueologia de Catalunya per l’any 2019. 

Es decideix reforçar aquelles activitats que ja organitza el IEC i també continuar amb el Col.loqui – Congrés, 

en aquest darrer cas perquè tot i que ja hi ha altres associacions que organitzen activitats de difusió del 

coneixement comarcal el Col.loqui va més enllà i és un altre cosa. 

Es va proposar de buscar més socis i oferir-los quelcom que els faci atractiu fer-se’n i mantenir-se’n. 

Actualment únicament hi ha el regal del calendari Cerdà. 

 

2. S’exposen els comptes del IEC: no hi ha deutes pendents i hi ha un saldo dinerari de 4000 euros. Es proposa 

incrementar quotes dels socis però es decideix fer-ho potser més endavant quan el IEC amb la nova Junta i el 

nou equip de voluntaris estigui en marxa. 

 

3. Responen a la crida que va fer el IEC per demanar persones que volguessin comprometre’s amb el IEC i les 

seves activitats evitant la suspensió de la seva activitat o la seva dissolució van comparèixer varies persones, 

algunes que s’incorporaran a la Junta Directiva i altres que formaran part de l’equip de voluntaris del IEC. Es 

van distribuïr entre les activitats del IEC designant un responsable per cadascuna. Val a dir que hi ha altres 

voluntaris que no van venir a l’Assemblea però que formaran part de l’equip de voluntaris. 

 

4. Es va escollir la nova Junta Directiva i els seus càrrecs: Tomàs Torrent Palou (president), Joan Mateu Lladó 

(vicepresident), Marc Puente (secretari), Josep Brunet (vice-secretari), Josep Maria Prat (tresorer), Carme 

Martí (vicetresorera), Gabriel Lupiáñez (vocal).  

 

 

Signat: Joan Mateu Lladó   Signat: Tomàs Torrent Palou 

  Secretari    President 

 

 

A Puigcerdà, a 24 de novembre de 2017. 
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