30/10/2019
Essent les 20:30 hores, en 2a convocatòria, al Local de Panera , al C/ Panera,1, i en presència dels assistents que
signen els fulls annexats al final de l’acta, degudament convocats en temps i forma, es procedeix a iniciar la reunió de
l’Assemblea general ordinària amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Després de llegida l’acta anterior s’aprova sense cap esmena.
2. Memòria d’activitats d’aquest any fester 2017/ 2018.
Actes Propis de la Festa.
- 18/11/2018: Mig Any Fester.
- 03/01/2019: Inauguració exposició X Memorial Xavier Aluja al Centre de Belles Arts de Lleida , amb els cartells i
fotografies presentades a concurs.
- 09/03/2019: Celebració del Dia de la Dona amb taller de caps d’esquadra i la presència de la presidenta de
l’Associació Cultural de Moros i Cristians de Peñíscola, al local de La Baula.
- 16/03/2019: Diada dels Fester, amb els tallers matinals, vermut i calçotada, ball de tarda, finalitzant amb l’acte
institucional i rebuda als nous socis.
- 05/05/2019: Pregó Concert al Castell dels Templers, actuant com a Pregoner el Conseller de Treball i Afers Socials
el Sr. Chakir El Homrani Lesfar, tancant l’acte amb concert de la Ilerband i dinar al restaurant El Cargol.
- 18/19/05/2019: Cap de setmana fester: Vermut Fester, Ambaixades amb text de l’escriptora Alexandra Cuadrat, amb
la participació del Grup de Percussió i posterior sopar al carrer, organitzat pel grup de joves i la Terrasseta, Cercavila
de comparses i bandes, desfilada infantil i presentació de bandes i concurs, resultant guanyadora la Banda Simfònica
Unió Musical de Lleida acompanyant la comparsa Banu-Hud, sota la direcció de l’Esteve Espinosa, per la seva
interpretació de “El President”, dinar de germanor, Entrada de Gala i Batalla amb el text de l’actor i director Eduard
Muntada, amb la participació dels components dels tallers de lluita i dansa.
- 22/09/2019: Noces Reials de Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV, amb una recreació itinerant per la Porta dels
Apòstols, Claustre i Nau Central, enguany hem estrenat l’ombrejat de la zona exterior, amb disseny i fabricació d’en
Fèlix Villahoz.
Participació i col·laboració en altres actes.
- 02/03/2019: Participació a la Rua de Carnestoltes, sota el Lema “CIRCUS”, organitzat pel Grup de Joves.
- 11/05/2019: Participació al seguici de Sant Anastasi.
- 18/05/19: Presentació del llibre d’en Jordi Prenafeta a la llibreria Caselles, amb el text íntegre original de la Batalla
2019.
-Juliol 2019: Participació al Concurs de Balcons organitzat per l’Associació de Veïns de Jaume I, dins de la Festa
Major del barri.
- 20/09/2019: Obert del Centre Històric: Sopar de comiat de solters de Peronella i Berenguer IV.
- 30/11/2019: V Encontre d’Ambaixades de la Zona I de la UNDEF
Activitats internes.
- 24/11/2018: Pintem el Nadal.
- 15/12/2018: Tronc de Nadal i Torronada.
- 22/12/2019: Sopar grup de joves.

- Febrer 2019: Inici Tallers i activitats amb:
Taller de lluita d'espases
Taller de maquillatge (Andrea Pallàs)
Taller de dansa (Montse Nicuesa)
Taller de percussió (Isaac Franco)
- 12-29/04/2019 i 06/05/2019: Assajos al pati de la Panera.

- 23/04/2019: Diada de Sant Jordi, Paradeta a càrrec de l’Associació i la comparsa dels Urgellencs. Venda del Llibretó
“Moros i Cristians, farsa en vers en un sol acte” del Sr. Jordi Prenafeta i els productes que presenta la comparsa
Urgellenca.
- 07/06/2019: Pluja de idees i Sopar Cloenda al Parador de Gualda.
- Juny i Juliol de 2019: Taller de Fanalets, presentació de treballs al concurs organitzat per la Unió de Pessebristes,
els treballs fets al taller han estat guardonats amb diversos premis.
Organització de Concursos.
- 15/01/2019: Reunió del Jurat del Concurs de l’anagrama 25è aniversari, resultant guanyador Juan Diego Ingelmo de
Burriana

- 28/02/2019: Reunió del Jurat Concurs de Cartells, guanyador: «Una Bella Història» de Rubén Lucas
García de Torreagüera (Murcia).
- 19/09/2019: Reunió Jurat Concurs Fotogràfic XI Memorial Xavier Aluja.
Guanyadora: La Celebració, d’Eloy Serrat Grasa..
Accèssits: Larid, de Santi Iglesias.
Punys en l’aire-victòria, de Marc Rodríguez.
... I aquí construirem la Suda, de Pere Dolcet.
Premis
- 15/03/19: Gran Persona de Lleida, atorgat a l’Associació per part dels Armats de Lleida.
- 25/07/2019: Primer Premi del Concurs de Balcons de La Festa Major del barri.
Activitats divulgatives
- 27/03/2019: Xerrada a l’Escola Joan XXII.
- 03/04/2019: Xerrada al Centre Aspro Empressegurea

- 09/04/2019: Xerrada al Col·legi Estonnac.
- 15/05/2019: Xerrada a l’Escola.
- 22/10/2019: Xerrada al Col·legi Sant Jaume-Les Heures.
Amb la col·laboració dels festers: la Irene Giner,el Pau Cabiscol, l’Emilio Sanz, l’Antoni Pomés i la Tere Alcaine.
Comunicació
- Llibre de la Festa per Sant Jordi.
- Butlletins Informatius (16 - gener de 2019, 17– maig de 2019, 18 – juny de 2019) gràcies al seu redactor
Vicente Luengo.
- 22 Butlletins setmanals.
- Manteniment de la web.
- Gestió de Facebook i altres xarxes socials.
Equipaments i manteniment
Substitució de finestres i porta de la cuina.
Diversos manteniments (comptador d’aigua, pany entrada, rellotge llum exterior...)
3 Burros.
Ordinador.
Peus altaveus.
Moviment de socis
- Altes: 20
- Baixes: 1
- Saldo: + 1
Nombre de socis a 30 de juny de 2019: 279
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes amb data de tancament comptable.
La Sra. Marisa Pifarré, tresorera, sobre uns comptes amb el balanç de l’any 2018/2019, repartits anteriorment entre els
presents, explica les dades de l’exercici. Pel que fa als ajuts i subvencions s’ha obtingut una mica més de l’Ajuntament
de Lleida. Una vegada presentats, i sense cap pregunta ni dubte per resoldre, queda aprovat l’estat de comptes per
unanimitat
4. Presentació del pressupost de l’any 2019/2020 i aprovació, si s’escau.

La Sra. Marisa Pifarré, tresorera, sobre uns comptes amb el pressupost del 2019/2020, repartits entre els presents,
explica les dades del nou exercici. Una vegada presentat i explicat i sense cap pregunta ni dubte per resoldre, queda
aprovat el pressupost per unanimitat.
5. Projecte d’activitats festeres any 2019/2020
- 05-29/11/2019: Inauguració exposició XI Memorial Xavier Aluja (Cercle de Belles Arts de Lleida)
- 24 de novembre de 2019: Mig Any Fester i Inauguració del 25è Aniversari (Seu Vella – Mirador del Segre).
- 30 de novembre de 2019 : Pintem el Nadal.
- 30 de novembre de 2019: VI Encontre d’Ambaixades, La Font de la Figuera (falten 2 persones).
- Primers de desembre de 2019: Convocatòria Concurs de Cartells.
- 21 de desembre de 2019: Tronc de Nadal i Torronada.
- 15 de gener de 2020: Termini de lliurament d’obres del concurs de l’himne, a primers de febrer reunió del jurat.
- 15de febrer de 2020: Sopar Homenatge als càrrecs de la Festa 1996-2020, a la Llotja.
- 28 de febrer de 2020: Reunió del Jurat del Concurs de Cartells.
- 22 de febrer de 2020: Participació a la Rua de Carnestoltes (Grup de Joves)
- 1 a 8 de març de 2020: Exposició Dones Festeres al local (Grup Fonèvol d’Alcoi).
- 11/3 al 5/4 de 2020: Exposició Antològica 25 anys de la Festa a la Sala Montsuar IEI (pendent confirmació)
- 21 de març de 2020: Diada Festera al pati de Magisteri amb carpa de la Diputació i espectacle musical posterior(tot
per confirmar).
- Mitjans abril de 2020: Començament assajos Desfilada.
- 2 de maig de 2020: Pregó i Concurs d’Himne a l’Auditori amb la Banda Municipal de Lleida..
- Primers de maig de 2020: Convocatòria concurs fotogràfic XII Memorial Xavier Aluja.
- 11 de maig de 2020: Seguici Sant Anastasi.
- 16 de maig de 2020: Agermananent Festes d’Ontinyent (abans de les Ambaixades).
- 16 i 17 de maig de 2020: Cap de setmana fester.
- 5 de juny de 2020: Pluja de idees i Sopar cloenda.
- Final de juny i començament de juliol de 2020: Taller de Fanalets.
- 17 de setembre de 2020: Jurat del XII Memorial Xavier Aluja.
- 18-20 de setembre de 2020: Obert del Centre Històric.
- 27 de setembre de 2020: Recreació Noces Reials (Dins dels actes de la Festa Major de Tardor)
- 19 d’octubre de 2020: VII Encontre d’Ambaixades de la Zona I de la UNDEF, a la Seu Vella de Lleida.
- 22 de novembre de 2020: Mig Any Fester i cloenda del 25è Aniversari i col·laboracions.
No es tenen previstes obre ni inversions a excepció de la confecció d’un banderí de la Festa per sortides
6. Precs i preguntes

I sense més temes a parlar s’acaba la reunió a les 21:20 hores.
Vist-i-plau

El president.

La secretària.

