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ASSEMBLEA GENERAL DEL PEHOC 

Reunits els relacionats més avall, el dissabte dia 6 d’abril de 2019, a les 10’30 del matí 

en segona convocatòria, al local social del PEHOC, situat a l’edifici de l’Arxiu Comarcal 

situat a la plaça Puig del Roser, núm 1 d’Olot, es constitueix l'Assemblea General del 

PEHOC amb l’ordre del dia següent. 

Socis assistents: Antoni Agustí Martí, Joaquim Monturiol i Sanés, Albert Planas 

Serra, Andreu Reixach Nogué, Marta Pagès Villaverde, Gerard Serrat Nogué, Josep 

Catà Tur, Arnau Brosa Planella, Albert Batlle Carreras, Margarida Arau Canal, Olga 

Font Pujol, Jordi Espadalé Vergés, Francesc Llop Puig, Xevi Collell Colomer, M. 

Assumpció Illas Quera, Jesús Gutiérrez Martínez,  Miquel Àngel Fumanal Pagès, Santi 

Soler Simon, Manel Mitjà Batlle, Albert Nogué Font, Lluís Sacrest Villegas, Anna 

Escarpanter Llandrich, Ivan Sancho Triviño, Susanna Berga Costa, Raimond Viñolas 

Jaume, Flora Ventulà Escudero, Miquel Aulina Toronell, Rosa Turet Boix, Càndid 

Sempere Martínez, Antoni Mayans Plujà, Albert Martí Arau. 

Socis que han sol·licitat delegar el seu vot i persones a qui l’han delegat: 

SOCIS QUE DELEGUEN VOT PERSONA EN QUI DELEGUEN 

Xavier Calm Miquel A. Fumanal 

Domènec Espadalé Jordi Espadalé 

Jordi Planella Jordi Espadalé 

Josep Berga Albert Batlle 

Josep Llorach Jesús Gutiérrez 

Miquel Puig Jesús Gutiérrez 

Núria Palasí Jesús Gutiérrez 

Josep Murlà Jesús Gutiérrez 

Dolors Ros Miquel Aulina 

L'assemblea general ordinària s’inicia amb el següent 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 

El secretari, Joaquim Monturiol, procedeix a preguntar si tothom ha rebut l’acta per 
correu electrònic o per correu ordinari i tal com es va aprovar en assemblees anteriors, 
es procedeix a fer un resum dels punts tractats.  
 
Tot seguit, es demana si hi ha alguna esmena a fer abans de passar a votació. A 
continuació es vota i s’aprova per unanimitat dels assistents el redactat de l’acta de 
l’Assemblea anterior. 

 

2. Memòria d’activitats PEHOC 2018.  
El president Jesús Gutiérrez fa un resum de les activitats de l’any amb la presentació 
d’un powerpoint. Destaquen les següents: 
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22 xerrades amb una participació aproximada de 1112 persones, cosa que dóna una 
mitjans d’unes 51 persones. 
6 sortides entre les pròpies i les que s’han fet en col·laboració amb altres entitats, en 
les quals han participat 192 persones. Han estat: Castellfollit, Coll Pregon, Lladó, 
Ripoll, Pl. Major St Privat d’en Bas, Sant Feliu Pallerols. 
Curs d’estiu centrat en la Catalunya del 1898 al 1936, en què van prendre part 22 
persones.  
Presentació dels treballs guanyadors dels premis S. Reixach i J. Pujiula (aquesta 
darrera es va haver de posposar fins a principis del 2019).  
Presentació de llibres, col·laboració en publicacions, etc. en total 5 llibres amb unes 
290 persones. 
Col·laboració amb altres entitats: projecció pel·lícula El Capitán amb el Cine club. 
Col·laboració amb el MOT amb una sessió literària de poesia i memòria. Col·laboració 
amb Òmnium en la xerrada de Salomó Marquès. 
Participació als premis SR i JP amb 60 treballs que corresponen a 99 alumnes i amb 
unes 430 persones que assisteixen als dos actes de lliurament a Santa Pau i Olot. 
XXIII Trobada Centres d’estudis gironins a Can Trona. 47 participants i 14 centres. 
En resum, unes 2400 persones han participat en els actes anuals. 

 

3. Associats. Resum d’altes i baixes. 
El tresorer, Jordi Espadalé, fa un repàs de les altes i baixes de socis i presenta el 
resum per al 2018 en què es passa dels 290 socis del 2017 als 314 el 2018. 

Ordinaris Organismes/ 
Ajuntaments  

Honoraris i 
jurats 

Patrocinadors Joves Total 

145 28 43 19 79 314 

 

4. Balanç Econòmic de l’entitat 
a. Tancament de l’exercici econòmic 2018.  

El tresorer, Jordi Espadalé, fa l’exposició del tancament de l’exercici 
2018 amb el següent resum per partides: 

INGRESSOS 2018   

QUOTES ASSOCIATS 5.120,00 

SUBVENCIONS OFICIALS 16.952,00 

PATROCINADORS 6.927,50 

ALTRES 2.798,73 

 TOTAL 31.798,23 

DESPESES:   

XERRADES/CURSET ESTIU 5.805,91 

PREMIS T.RECERCA 11.328,55 

ANNALS 5.635,67 

DESPESES BANC-REBUTS I DEVOLUCIONS 498,96 

MATERIAL OFICINA-COMUNICACIONS-
INFORMÀTICA 978,22 

ALTRES ACTIVITATS 2.527,80 

PROJECTES PEHOC 2.065,50 

 TOTAL 28.840,61 
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El resum i saldo final és: 
 

TOTAL INGRESSOS 31.798,23 

TOTAL DESPESES -28.840,61 

SALDO 2.957,62 
 
Es porta a votació el tancament del pressupost executat el 2018 i és aprovat per 
unanimitat dels socis assistents. 
 
Per acabar, el tresorer informa que a dia d’avui es deixa un saldo positiu total de 
19.196’25€ i que hi ha totes les factures pagades. Aquest import és el romanent que 

es traspassarà a la nova junta directiva. 
 

b. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2019 
El tresorer presenta la previsió de despeses i ingressos per al 2019. 

PREVISIÓ DESPESES: 2 0 1 9 

CICLE DE XERRADES  5.000,00 

ALTRES ACTIVITATS 22.400,00 

PREMIS S.REIXACH I JORDI PUJIULA 13.000,00 

ANNALS Nº 29 6.500,00 

VARIS: mat.oficina,comunicacions,informàtica 1.200,00 

ALTRES: despeses bancàries,  sortides….. 1.200,00 

TOTAL 49.300,00 

  

PREVISIÓ INGRESSOS:   

QUOTES  5.300,00 

Subvencions: Diputació, Consell Comarcal, 
Ajuntaments, IRMU 31.150,00 

PATROCINIS PREMIS 7.250,00 

ALTRES 5.600,00 

TOTAL 49.300,00 

 
Tot seguit, es porta a votació el pressupost per al 2019 i s’aprova per unanimitat. 
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5. Renovació Junta PEHOC.  Presentació de candidatures a formar 

nova junta. 
El secretari, Joaquim Monturiol, passa a exposar que aquest any finalitza el mandat de 
la junta actual que ja havia estat renovada per als darrers 4 anys. Per tant, tal com ja 
es va informar en la passada assemblea general, cal renovar la junta directiva aquest 
any 2019. Per aquest motiu, informa els assistents que hi ha un equip que ha 
presentat la seva candidatura i que tot seguit la presentaran, però que si hi ha alguna 
altra candidatura que ho manifestin. Ningú expressa la voluntat de presentar-se. 
També informa que si algú vol col·laborar o participar en la futura junta que ho digui 
ara o més endavant i que serà molt benvingut. 
Tot seguit, el secretari manifesta el seu agraïment als companys de la junta actual que 
ha funcionat en els darrers 8 anys, i de manera molt especial als càrrecs o 
responsabilitats que cadascun d’ells ha assumit.  
Després, es crida el portaveu de la candidatura que es presenta, Miquel Àngel 
Fumanal, el qual s’adreça a la taula i presenta el projecte que han estat elaborant per 
tal que els socis puguin decidir el seu vot. 
En primer lloc, fa un agraïment especial a tots els membres que van assumir la 
responsabilitat de l’entitat des de la malaurada mort de l’anterior president, en Jordi 
Pujiula. Diu que han estat capaços de mantenir i sobretot fer créixer l’entitat i posar-la 
com un dels referents de la ciutat. Per acabar, demana un fort aplaudiment per a tots 
ells. 
Destaca 10 punts o eixos d’acció: 
1-Que el PEHOC pugui participar al màxim nivell en les decisions que tinguin a veure 
amb la recerca o la difusió cultural de la comarca. 
2-Que el PEHOC esdevingui un centre d’estudis generalista de referència i que s’obri a 
noves modalitats d’estudi. En aquest sentit ja s’han fet alguns contactes amb 
l’agrupació Naturalista o amb IDESGA. Caldrà veure com es concreten aquestes 
possibles col·laboracions o participacions. 
3-Incentivar la participació de les dones en totes les estructures de l’entitat (junta, 
comissions de treball, etc). 
4-Fer un pas més en el reconeixement i qualitat dels Annals per tal de portar-los al 
màxim nivell, amb la creació d’un consell assessor internacional amb experts d’arreu 
del món. També fer una presentació pública i solemne de cada volum. 
5-Modificar el format del lliurament dels premis JP i SR per tal de fer-lo més cerimonial, 
dinàmic i tecnològic. 
6-Mantenir el bon nivell del cicle de xerrades amb noves òptiques i punts de vista 
transversals. 
7-Continuar amb el programa de sortides culturals però obrir-les a un públic més 
familiar. 
8-Millorar encara més els aspectes comunicatius de l’entitat amb més presència a les 
xarxes socials, al web i amb les comunicacions internes i externes. 
9-Treballar per aconseguir una seu social pròpia i digna. 
10-Treballar en diferents comissions que s’exposaran tot seguit. 
 
A continuació presenta l’equip que es aspira a ocupar els càrrecs de la nova junta 
directiva així com els membres que formaran part de les diferents comissions. 
 -President: Miquel Àngel Fumanal  
 -Vicepresident: Albert Batlle 
 -Secretari: Gerard Serrat (amb l’ajuda d’Andreu Reixach) 
 -Tresorer: Manel Mitjà (amb l’ajuda de Margarida Arau i Marta Pagès). 

-Comissió comunicació: Mònica Font, Ivan Sancho, Susanna Berga, Francesc 
Llop. 
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-Comissió Annals: Albert Reixach, Xevi Solà, Joel Colomer. A més, Joan Torres 
i Eloi Domínguez faran les correccions ortogràfiques. 
-Comissió Premis: Gerard Serrat, Brenda Noguer, Jordi Espadalé i Jesús 
Gutiérrez. 

 -Comissió cicle xerrades: Toni Agustí, Mònica Font i Brenda Noguer. 
 -Comissió sortides: Anna Escarpanter i Arnau Brosa. 
 -Comissió subvencions i transparència: Xevi Collell i Laura Canalias. 

-Comissió del S. XX: Albert Planas, Raül Valls, Lluís Bassaganya i Jesús 
Gutiérrez. 

 
6. Votació de les candidatures presentades. Escrutini i elecció dels 

nous càrrecs. 
El secretari demana si hi ha algun dubte, algun aclariment o alguna consulta a fer a 
l’equip candidat i ningú en té cap. Per tant, es passa a votar l’elecció de la nova junta 
amb el programa esbossat més amunt i s’aprova per unanimitat de tots els assistents i 
vots delegats. 

 

7. Signatura cessament dels membres actuals certificada pel 
secretari sortint i amb el vist-i-plau del president sortint. 

A continuació, el secretari sortint, Joaquim Monturiol demana al president sortint, 
Jesús Gutiérrez que signi el document de cessament de càrrecs de la junta sortint. Se 
signa el document per part del secretari i amb el vist-i-plau del president. 
 

8. Constitució de la nova junta directiva i designació de càrrecs 
entrants. 

Per tant, queden designats els següents càrrecs que es notificaran a la Generalitat a 
través del certificat d’elecció de nova junta, tot i que la nova junta podrà incorporar 
nous membres com a vocals si ho creu convenient: 

-President: Miquel Àngel Fumanal Pagès 
 -Vicepresident: Albert Batlle Carreras 
 -Secretari: Gerard Serrat Nogué 
 -Tresorer: Manel Mitjà Batlle 

-Vocals: Xevi Collell Colomer, Andreu Reixach Nogué, Anna Escarpanter 
Llandrich, Antoni Agustí Martí, Jordi Espadalé Vergés, Josep Catà Tur, Jesús 
M. Gutiérrez Martínez, Francesc Llop Puig. 

 
9. Precs i preguntes. 

El president sortint, Jesús Gutiérrez demana la paraula per esmentar en primer lloc, un 
record per la figura de Jordi Pujiula. Agraeix la feina feta pels membres de la Junta 
sortint. Destaca la feina en equip, la bona sintonia, amb debats però sempre des del 
respecte. Dóna les gràcies a Jordi Espadalé, Toni Agustí, Francesc Llop, Josep Catà i 
Quim Monturiol  i Albert Batlle. Diu que ha format part durant 21 anys de les juntes del 
PEHOC, 13 dels quals amb Jordi Pujiula. És una feina gratificant, però cal garantir la 
renovació. 
Tot seguit, fa un repàs a la història del PEHOC, que aquest any farà 86 anys. Fins als 
anys 70 comptava amb la presència de l’Ajuntament d’Olot i bàsicament organitzaven 
els Premis locals de recerca i publicaven la revista PYRENE. Del 1976 al 1993, amb 
Josep M. Solà Morales de president, s’editen els Annals i es recupera la memòria de 
personalitats perseguides pel franquisme. El 1993 s’inicia la presidència de Jordi 
Pujiula amb un llarg debat sobre cap on ha d’anar el PEHOC. Fins al 2004 hi ha un 
període d’inactivitat, només trencat per les JORNADES DEL 60è ANIVERSARI DE LA 
GUERRA CIVIL, el febrer del 1999, que organitzà una comissió de voluntaris. 
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Fins al 2007 bàsicament es fan dues 2 activitats: Premis SALVADOR REIXACH i 

edició dels ANNALS. El 2005 es fa la X TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS 

GIRONINS A OLOT. Del 2007 al 2011, es mantenen els Premis i els Annals i 

comencen els primers Cicles de xerrades. Es publica la HISTÒRIA de la GARROTXA 

el 2008, amb  52 historiadors. D’aleshores fins avui, hi ha hagut una fase de 

creixement i normalització. S’incrementa la presència del Patronat a la ciutat i a la 

comarca. S’aconsegueix una seu o local propi.  S’amplien els Premis amb els Jordi 

Pujiula, i s’obren a cicles formatius. Es fa la XIX TROBADA DE CENTRES a St Joan 

les Fonts i la XXIII TROBADA DE CENTRES a can Trona. S’aconsegueixen 

patrocinadors per als premis. S’inicia el projecte de recerca sobre cultura de l’aigua a 

la Vall d’en Bas.  Ara, al 2019, es produeix una transició normalitzada que pot acabar 

de consolidar l’entitat.  

Finalment, fa una valoració de la Junta que ha dirigit l’entitat aquests darrers 8 anys i 

manifesta que totes les activitats han anat acompanyades del seu propi finançament 

cosa que permet deixar un romanent important a la nova junta. S’han creat sinergies 

amb moltes entitats locals i foranes i s’han aconseguit portar a Olot, personalitats de 

primer nivell. Saluda els membres de la propera junta, en especial al nou president i 

diu que és un gran orgull poder-li traspassar la presidència perquè es millorarà el 

PEHOC amb noves aportacions, idees i projectes com els que han explicat. 

Per acabar, dóna les gràcies per haver pogut presidir l’entitat aquests 8 anys i se’n 

sent molt orgullós, i de manera especial a Jordi Espadalé pel gran suport que sempre li 

ha mostrat i a tota la junta actual en conjunt. 

A continuació demana la paraula el president entrant, Miquel Àngel Fumanal per dir 

que el seu equip esperen ser dignes del càrrec per al qual se’ls acaba d’escollir i dóna 

les gràcies per haver-los votat. També agraeix als nous membres que s’han incorporat 

a la nova junta i demana un fort aplaudiment per als membres de la junta actual. Tot 

seguit crida el vicepresident, Albert Batlle, el qual fa lliurament d’uns gravats de l’artista 

Elies Plana, a cadascun dels membres de la junta sortint. 

No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:15 del migdia. 

 
Joaquim Monturiol i Sanés  
Secretari del PEHOC 

 


