RESUM ASSEMBLEA AMICS DE JOSEP PUIG I CADAFALCH 16-11-2020
El passat 16 de novembre la nostra Associació va celebrar la setena
Assemblea General de Socis. Tal com va explicar el nostre president, Oriol
Calvo, la trobada va ser per videoconferència degut a les restriccions actuals
per la pandèmia. Hi van ser presents (virtualment) un total de catorze socis,
inclosos els membres de la junta directiva.
Es va començar fent un resum de l’acta anterior, que va ésser aprovada per
unanimitat i a continuació la vocal d’activitats, Mercè Colomer, va explicar les
activitats que es van portar a terme l’any 2019, entre les que cal destacar:
-

-

1 de juliol. Presentació de materials pedagògics a l’Escola d’Estiu del MEM.
Setembre. Inici de contactes per al Servei Comunitari a l’Institut de
Secundària d’Argentona.
9 de maig. Conferència “Puig i Cadafalch periodista” a càrrec de Tate
Cabré.
30 d’octubre. Conferència “Un temple per a Buenos Aires. La projecció
americana de Puig i Cadafalch i Josep Goday”, a càrrec de Mireia Freixa.
Del 5 al 15 de setembre. Exposició “Puig i Cadafalch, Arquitecte” a Canet de
Mar, durant la Fira Modernista.
Març. “Carta oberta als partits i grups que es presenten a les eleccions
municipals a Mataró per defensar lacompra de la casa natal de Puig i
Cadafalch”
9 i 11 de desembre: Presentació de la revista 4 columnes. L’univers de
Josep Puig i Cadafalch a Mataró i Barcelona, respectivament.
22 de desembre: XI Diada Puig i Cadafalch a Mataró.

També la Mercè Colomer va donar lectura a les activitats programades per
aquest any 2020, descrites en el full “Activitats programades per l’any 2020”,
explicant quines s’han pogut realitzar i quines no a causa de la situació que
estem vivint, i que son:
-

-

Gener-febrer: Recepció i valoració de les propostes de projectes escolars
sobre Puig i Cadafalch (nomenament jurat, recollida propostes, valoració i
selecció).
Febrer: Seguiment Servei Comunitari IES Argentona.
17/04: Conferència Mn. Ramon Corts (suspesa).
25/04: Participació en la Mostra d’Entitats d’Argentona (suspesa).
09/05: Visita guiada a Montserrat: L’obra de Puig al Monestir de Montserrat i
Museu (suspesa).
Setembre: Presentació 2a Convocatòria d’ajuts a escolars amb la
col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics.
16/11: Assemblea general de socis (per videoconferència).
20/12: Diada Puig i Cadafalch a Mataró (presencial o virtual, a decidir).

-

02/12: Conferència “Els frescos de Torres García. Qui els va fer aturar? A
càrrec d’Esteve Mach (per videoconferència)
18/12: Presentació 4 columnes núm. 2 (per videoconferència)

El tresorer, Pep Garriga, va detallar la liquidació de comptes de l’any 2019, que
presenta un resultat final de dèficit degut, bàsicament, als costos inicials de la
revista 4 Columnes i a que l’Ajuntament de Mataró va atorgar una subvenció
inferior per sota del previst, amb uns ingressos de 7.207,78 euros i unes
despeses de 8.244,39 euros. Així mateix, va exposar la proposta de pressupost
per l’any 2020, equilibrat en el seu balanç, amb una previsió d’ingressos de
7.295,- euros i de despeses de 7.295,- euros.
A continuació va prendre la paraula el president, Oriol Calvo, per comunicar la
baixa de la vocal Meritxell Jubany i la incorporació a la Junta de l’Eduard Prats,
arquitecte amb experiència en rehabilitació d’edificis modernistes.
En el capítol de precs i preguntes intervé el soci i membre del Centre d’Estudis
Argentonins, Bernat Calvo, per plantejar una proposta de col·laboració entre les
dues entitats per tal de localitzar edificis de Puig i Cadafalch mirant de salvarlos si estan en mal estat i catalogar-los si no ho estan.
A partir d’aquesta intervenció, prenen la paraula l’Oriol Calvo per dir que s’ha
rebut noticies de que un comerç de Barcelona, situat al Carrer Ferran, 25
(antiga joieria Macià) s’està buidant, el que pot afectar al patrimoni de Puig que
hi ha, la Raquel Lacuesta i la Núria Riera, besnéta de Puig i Cadafalch, per
aportar els seus coneixements al respecte de la intervenció en
L’Esteve Mach intervé per recordar que la nostra associació continua vetllant
per aconseguir la catalogació per part de l’Ajuntament de Mataró de la Casa
Natal de Puig i Cadafalch, i explica algunes de les gestions realitzades aquests
últims temps.
Va prendre la paraula el president, Oriol Calvo, per comentar de forma breu i
els següents punts:
-

Agrair als socis i a les persones de la Junta que fan possible tirar endavant
la tasca i als Ajuntaments de Mataró i Argentona que ens subvencionen.
La nostra participació en el Consell que regirà les activitats de la casa
d’estiueig de Puig a Argentona.
Que formem part de la Comissió d’Homenatge a Manuel Cusachs i Xivillé,
Que s’està treballant per actualitzar la web i formar part de les xarxes
socials
Va dedicar un record a Josep Lladó i Graupera, soci de l’entitat i animador
musical d’algunes de les diades Puig i Cadafalch a Mataró, que va
traspassar l’any passat.

-

-

Va agrair a la M. Àngels Mas, ex-membre de la junta, per l’entrega d’un
important Dossier de Memòria d’Activitats relacionades amb Puig, que s’ha
guardat al fons documental de l’entitat.
Va donar la benvinguda al nou membre de la junta Eduard Prats i Nadal i
desitja que l’any 2021 es puguin dur a terme les activitats que han quedat
suspeses durant el 2020.

A continuació la Raquel Lacuesta, sòcia de l’entitat, pregunta la situació en què
és troba el número 2 de la revista 4 Columnes. L’Oriol Calvo li contesta que
està prevista la seva presentació el 18 de desembre i aprofita per comunicar
que la revista té un nou director que és l’Albert Balcells, que ja formava part del
Consell de Redacció.
La Núria Riera s’ofereix per fer gestions per aclarir la situació actual de la Casa
Natal de Mataró.
Sense cap altre tema a tractar es va donar per acabada la setena Assemblea
General de Socis de l’any 2020.

