ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ “SETGE DE
TARRAGONA 1811”
(aprovada per l’Assemblea General del 12 de març de 2013)

A la ciutat de Tarragona, el dia 7 de febrer de 2012, a les 19,30 hores en
segona convocatòria, es reuneix en Assemblea General l’Associació Setge de
Tarragona 1811, al Palau del Cambrer, Pla de la Seu número 5, primer pis.
Assisteixen els següents senyors: Llorens, Torres, Maixé, Ribas, Ximenis,
Pintado, Boada, Simó, Barriach, Sra. Teixell, Ros, De las Cuevas, Micó,
Carrera, Rota, Sanchis i Blay.
El President Sr. Ribas, dóna la benvinguda als presents, agraint la seva
presència, i donant per iniciada l’assemblea tot explicant el motiu de la
convocatòria, per així formalitzar degudament l’associació, doncs la junta fins el
dia de avui, ha estat en funcions de constitució de l’entitat.
Tot seguit cedeix la paraula al secretari Sr. Boada, per donar lectura a la
memòria d’activitats de l’any 2011.
El secretari dona lectura a la memòria, que es aprovada pels presents.
El president, cedeix la paraula al tresorer, Sr. Maixé, per presentar l’estat de
comptes
Quotes de socis:
Despeses:

Saldo:

560,00 eur.
322,00 eur.

237,84 eur.

El tresorer dona compte de la composició de les diferents partides, indicant que
moltes coses se han fet gràcies a la col·laboració dels socis, sense cost
econòmic per l’entitat. Es aprovat.

Tot seguit el mateix Sr. Maixé, presenta el pressupost de l’any 2012. que no
quantifica en aquesta primera ocasió, en restar pendents de la dinàmica
econòmica actual. Explica que davant les dificultats de obtenir subvencions de
centres oficial, s’intentarà anar fent coses amb el mínim de cost per l’entitat.
Tots els present es mostren entenedors de la situació i s’aprova la proposta.

Es passa al següent punt de l’ordre del dia: Elecció de la Junta directiva.
El President exposa, que d’acord amb l’establert, i com només s’ha presentat
una candidatura, la passa a llegir:
President:

Joan Ribas Boix,

Sots president:

Jaume Costa i Palleja

Secretari:

Joan Maria Maixé Ceballos

Tresorer:

Josep Ignasi Boada Gasulla

Vocals:

Francesc Barriach Molas
Jaume Benages Olivé
Pere Manuel LLorens Vileu
Joan Menchón i Bes
Francesc Pintado Simó
Elies Torres Claravalls

Es aprovada per tots el assistents.

El President Sr. Ribas exposa que encara que la junta queda composta d’un
número determinat de membres, confia i desitja, que tothom que vulgui, pot
participar activament i donar un cop de ma quan faci falta, la qual cosa es
contestada positivament pels presents.
El mateix President, i d’acord amb l’ordre del dia, passa a exposar la proposta
d’activitats pel 2012.
-Organització de la timbalada el dia 28 de juny,
-Oferiment de les corones de llorer a l’Oliva el 29 de maig, i el 28 de juny al Pla
de la Seu.
-Organització d’un cicle de conferencies els mesos de maig - juny, sobre el
setge de 1811.
-L’Entitat es tornarà a oferir per col·laborar amb l’Ajuntament, i portar a terme
visites al fortí de Sant Jordi i a l’Oliva.
-Exposa l’estat de les converses amb l’Ajuntament, per tal de col·laborar en
netejar l’espai principal del fortí de l’Oliva. Se esta esperant contestació de com
podem fer-ho.
Són aprovades.

Es dóna pas per últim als precs i preguntes:
El Sr. Barriach, comenta l’idea exposada en el seu dia pel Sr. Costa,de situar
unes plaques explicatives, al terra, en el monument als Herois de 1811, que
expliqués el succeït. El Sr. Ribas, contesta, que pel que sap se està treballant
en el tema.
El Sr. De las Cuevas, pregunta per la possibilitat de reeditar el llibret
“Tarragona sacrificada”. Caldria trobar una editorial interessada. El Sr. Ribas,
comenta també de altres llibrets de l’època força interessants. Tot depèn del
cost econòmic.
El Sr. Ribas, aprofita el moment, per explicar que la Fundació Privada Mútua
Catalana, ens ha invitat a tots els socis, a la presentació del llibre que editen
sobre el setge de Tarragona, el proper dia 16. Tots han rebut la invitació
corresponent al domicili.
També exposa la gènesi de la medalla commemorativa, i fa entrega als que la
havien sol·licitat, informa’n així mateix de la propera nota de premsa que sortirà
referent al tema.
El Sr. Maixé, ofereix la possibilitat d’adquirir els últims CDs, del llibre de
l’exposició del Bicentenari de Ciudad Rodrigo.
El Sr. Rota, exposa la possibilitat d’organitzar un concert col·lectiu de
compositors de Tarragona, sobre el setge. Es interessant, però com de costum
estem lligats a la situació econòmica. També explica de l’existència d’un
concert del compositor angles Charles Oman, “Peninsular War”, i que seria
interessant trobar el volum, que tracta el setge de Tarragona, i poder posar-ho
a Internet, o fer un format digital o sobre paper. Proposa fer un recull de
materials que tractin el tema del Setge i la possibilitat d’editar-ho.
També el Sr. De las Cuevas, comenta que seria interessant poder penjar a la
pagina web, les memòries del General Suchet,

el capítol del setge de

Tarragona, donat les possibilitats que ofereix el format digital. També comenta
que hi ha tota una sèrie de llibres, d’època, exhaurits i difícils de trobar, que
tracten el setge de Tarragona, i que es podrien reeditar, sempre pensant en la
més amplia difusió dels fets.
Es comenta la feina que esta fent, el consoci Pere M. Llorens, redescobrint
diferents parts del fortí de l’Oliva, i que estem a l’espera de les converses amb

l’Ajuntament. Per conèixer el que se esta fent, s’organitzarà una visita pels
membres de l’entitat i amics, un dissabte al matí. Es comunicarà per mail.
El mateix Sr. Llorens, informa que l’associació de veïns de l’Oliva, col·locarà
una placa recordant el Bicentenari de la pressa del fortí, en propera data, i que
s’invitarà a tots el associats. Es felicita l’idea de l’associació de l’Oliva.
El Sr. Sanchis, exposà els estudis que se estan portant a terme sobre l’actuació
de la medecina en èpoques anteriors. Ofereix poder posar a la pagina web,
informació sobre el tema. S’acepta.
El Sr. Micó, proposa que en la propera timbalada, els participants vagin
mínimament uniformats: una camiseta per exemple.
El Sr. Torres, arran d’aquesta idea -proposta, recorda que es va parlar en junta
el que fos una comissió la que porti a terme l’organització de la desfilada, per
poder lligar els diferents aspectes del tema. S’acorda que sigui així, i que es
posin en funcionament.

Ell mateix, comenta l’èxit de l’acte de recreació

històrica del dia 25 de juny passat, i que tingué un ampli ressò, fins i tot a
l’estranger, i les possibilitats de repetir-ho, encara que cal recordar que es un
acte organitzat per l’Ajuntament.

Sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada l’assemblea a les
20,40 hores, del que en dono fe com a secretari, amb el vist i plau del Sr.
President.

