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ACTA DE L’ASSEMBLEA Nº 01/2016 
CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES  

DE CATALUNYA 
 
 

 
LLOC: Monestir de Montserrat 
DATA: Dissabte, 14 de maig de 2016 (Sant Matíes, Apòstol) 
 

 
Hora inici: 17:00 
Hora de finalització: 19:15 
 

 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. JUST ARRIZABALAGA - BARCELONA - 
Sr. CASIMIRO BARÓ - ALGERRI - 
Sra. Mª ISABEL BARRIO – TARRAGONA -  
Sra. Mª ISABEL CAMPS – ALGERRI -  
Sr. CRISTOBAL CONESA - TARRAGONA -  
Sra. MARINA DURAN – TARRAGONA - 
Sr. JORDI ESPINALT – SANTPEDOR - 
Sr. JOSEP  GENÉ – CERVERA - 
Sr. RAMON GENÉ – CERVERA - 
Sr. PERE GINÉ - LES BORGES BLANQUES - 
Sr. EVARIST GINER – BARCELONA - 
Sr. JOSEP Mª GÓMEZ - SANT CLIMENT DE LLOBREGAT - 
Sr. JOAN JOVÉ – ALBESA - 
Sr. JAIME LEÓN - OS DE BALAGUER - 
Sr. ALBERT MAGAROLAS – TARRAGONA - 
Sr. ANTON PEDRÓS – CERVERA - 
Sra. ANNA Mª REVERTÉ – BARCELONA - 
Sr. JOSÉ Mª SIERRA – TARRAGONA - 
P. VALENTÍ TENA – MONTSERRAT - 
 
EXCUSEN ASSISTÈNCIA: 
 
Sr. JORDI CERVELLÓ – TARRAGONA- 
Sra. FELISA CORREDERA – BARCELONA - 
Sr. IGNASI CORTÉS – OS DE BALAGUER -  
Sra. MARIA JOSÉ HUETE – ALCARRÀS –  
Sr. XAVIER JUAN – CERVERA -  
Sr. JOSEP Mª PUIGVERT – SANT POL DE MAR -  
Sra. ESTEFANIA RUFACH – OS DE BALAGUER -  
Sr. JAUME TARRAGONA – PALAU- 
Sr. FRANCESC VALLS – CARME - 

 
 
 
 
 
 
 
En el lloc i data que 
figuren en 
l’encapçalament i de 
conformitat amb els 
Estatuts de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes 
de Catalunya, es 
constitueix l’Assemblea 
General, degudament 
convocada a l’efecte, amb 
l’assistència dels 
membres que figuren al 
marge, sota la Presidència 
del Sr. Jaime León i 
actuant de Secretari el Sr. 
Ramon Gené Capdevila, i 
amb el següent, 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior. 
2. Valoració general i Informe de gestió 2015-2016. 
3. Estat de Comptes i proposta de Quotes 2016 - 2017. 
4. Informe del Congrés Mundial de Carillonistes 2017. 
5. Modificació dels Estatuts Socials i eleccions a la nova Junta Directiva. 
6. Informacions, precs i suggeriments.  

 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

ANTERIOR. 
 
Obre la sessió el president, Sr. Jaime León, agraint l’assistència dels membres de l’assemblea 
presents i disculpant als que no hi són i agraint al Monestir de Montserrat, en la persona del P. 
Valentí Tena, la organització i la cessió de les seves instal·lacions per a dur a terme l’Assemblea 
de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. Seguidament s’informa de l’Acta de la 
proppassada Assemblea 01/2015, que ha estat remesa amb anterioritat com és habitual. Sotmesa 
a votació resulta Aprovada per unanimitat. 
 

2. VALORACIÓ GENERAL I INFORME DE GESTIÓ 2015-2016. 
 
El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer, president sortint, realitza una valoració general de la última 
Trobada a Os d Balaguer, del proppassat 24 d’abril, i la situació actual de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes de Catalunya, les seves perspectives de futur, i el balanç de les 
actuacions desenvolupades durant els 6 últims anys, en que ha exercit la presidència. 
 
En destaca especialment que la Confraria compta en l’actualitat amb una certa estructura, que 
afronta un desafiament com és la organització del Congrés de Carillonistes l’any vinent, del que 
s’informarà més àmpliament a continuació, que les campanes estan de moda i que s’ha iniciat 
l’expedient corresponent per a la Declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya 
pel Departament de Cultura de la Generalitat, que pot durar entre 6 i 10 mesos.  
 
Destaca també, com a reptes o aspectes a millorar, el donar valor afegit al socis (facilitar la 

informació de totes les activitats que es desenvolupen al territori en relació a les campanes, 

organitzar viatges...), establir un model adequat de comunicació (tenint un model harmonitzat i 

amb el logotip de la Confraria per a totes les activitats en que es col·labori a fi de fer-ne la 

màxima difusió) i cultivar les relacions amb la societat a fi de difondre i protegir millor el 
patrimoni campaner.  
 

3. ESTAT DE COMPTES I PROPOSTA DE QUOTES 2016 - 2017. 
 

El Sr. Evarist Giner, de Barcelona, vocal de la Junta, com a tresorer incidental, dona compte 
breument de l’Estat de Comptes de la Confraria.  
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Així mateix, la Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona, secretària de la Junta, informa de l’estat de 
les domiciliacions bancàries. Es mantenen les quotes de socis aprovades en l’Assemblea General 
de l’any passat. 
    

4. INFORME DEL CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLONISTES 2017. 
 
La Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona, Secretària sortint, informa de les actuacions realitzades i 
previstes del Congrés Mundial de Carillonistes per al proper any 2017.  
 
En destaca especialment el programa d’activitats del Congrés a Barcelona i el post-congrés a 
Tarragona, poblacions de Lleida i, especialment Os de Balaguer com a seu de la Confraria de 
Campaners i Carillonistes de Catalunya, el suport econòmic i logístic de la Generalitat de 
Catalunya, la web del Congrés en que ja s’està treballant, l’afluència de participants prevista i les 
perspectives econòmiques.  
 
Igualment informa que el proper 4 de juliol el Comitè executiu de la Federació Mundial de 
Carillonistes visitarà Barcelona per avaluar els preparatius.  
 
Finalment realitza la proposta de que des de la Confraria es pogués comptar, en un futur, amb un 
carilló mòbil.  
 

5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS I ELECCIONS A LA NOVA JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer, president sortint, dóna compte de la seva renuncia al càrrec, 
tal com es va acordar en la seva reelecció i ja va anticipar també en l’Assemblea de l’any passat.  
Així mateix, recorda que han presentat també la seva renuncia al càrrec, per motius personals, la 
Sra. Secretaria i el Sr. Tresorer, motiu pel que cal procedir a la renovació parcial de la Junta 
Directiva amb l’elecció almenys dels tres càrrecs esmentats. 
 
També indica que pel volum de treball previst seria convenient ampliar el nombre de vocalies de 
la Junta Directiva, amb la corresponent modificació estatutària, efectuar una correcta distribució 
de les tasques i confeccionar el corresponent organigrama. Al respecte, es posa a la disposició de 
la futura Junta per a desenvolupar les tasques d’imatge i comunicació i, mes concretament, per 
continuar realitzant els butlletins informatius per als socis de les activitats en que col·labora la 
Confraria. Igualment es compromet a desenvolupar quantes actuacions siguin necessàries, en 
coordinació amb la nova Junta Directiva, per al seguiment de l’expedient per a assolir la 
declaració dels tocs de campanes com a Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. 
 
Per la seva banda, la Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona, secretària sortint, es posa a la 
disposició de la futura Junta per a desenvolupar les activitats necessàries per a l’organització del 
Congrés de Carillonistes 2017. 
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A continuació s’exposen les candidatures presentades, respectivament, a President, Secretari i 
Tresorer de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, el Sr. JORDI CERVELLÓ 
PORTA, de Tarragona (representat en aquesta Assemblea pel Sr. Cristóbal Conesa, soci de la 

mateixa ciutat), el Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA de Cervera, i el Sr. CASIMIRO BARÓ 
GARROFÉ, d’Algerri, que es sotmeten seguidament a votació individualitzada resultant Elegits 
per unanimitat. Les persones elegides, per si o mitjançant els seus representants en aquesta 
Assemblea, accepten el càrrec per al que han resultat escollides i en prenen possessió en aquest 
mateix acte. 
 
Seguidament es proposa i sotmet a votació la modificació de l’article 14 dels Estatuts Socials 
relatiu a la Junta Directiva, en el sentit de que la redacció “componen aquest òrgan el president/a, 

el tresorer/a, el secretari/a, i tres vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents” 
es substitueixi per “componen aquest òrgan el President/a, el Secretari/a, el Tresorer/a, i un 

mínim de tres i un màxim de set vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents”, 
que resulta Aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència, s’exposen les candidatures presentades a les vacants a vocals de la Junta 
Directiva, que resulten també Elegides per unanimitat. Les persones elegides, per si o 
mitjançant els seus representants en aquesta Assemblea, accepten el càrrec per al que han resultat 
escollides i en prenen possessió en aquest mateix acte. 
 
Així doncs, la nova Junta Directiva de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya 
queda formalment constituïda pels següents socis: 
 

PRESIDENT Sr. JORDI CERVELLÓ PORTA, de Tarragona 
SECRETARI Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA, de Cervera 
TRESORER Sr. CASIMIRO BARÓ GARROFÉ, d’Algerri 
VOCAL 1r Sra. ESTEFANIA RUFACH FONTOVA, d’Os de Balaguer 
VOCAL 2n Sr. CRISTOBAL CONESA SANTACANA, de Tarragona 
VOCAL 3r Sr. EVARIST GINER PÉREZ, de Barcelona 
VOCAL 4t Sr. JUST ARRIZABALAGA, de Barcelona  

VOCAL 5è Sr. XAVIER JUAN VIVES, de Cervera 
VOCAL 6è Sr. JAIME LEÓN ANDRES, d’Os de Balaguer 
VOCAL 7è Sra. ANNA Mª REVERTÉ CASAS, de Barcelona 

 
Finalment, s’autoritza plenament al Sr. JORDI CERVELLÓ PORTA i al Sr. RAMON GENÉ 
CAPDEVILA, com a President i Secretari respectivament, per a que puguin desenvolupar davant 
la Generalitat, l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i restants organismes públics i 
privats, quantes actuacions siguin necessàries o convenients –inclosa l’esmena dels presents 
Acords- per a la correcta tramitació i inscripció de la modificació estatutària aprovada i de la 
nova Junta Directiva elegida. 
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El P. Valentí Tena del Monestir de Montserrat expressa, en nom de tots, als membres sortints la 
gratitud per la tasca realitzada i agraeix especialment als membres de la nova Junta Directiva la 
seva disponibilitat per treballar, amb un sol cor, per les campanes, els campanars i els campaners 
de Catalunya. 
 

6. INFORMACIONS, PRECS I SUGGERIMENTS. 
 
El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer, president sortint, informa de la intenció de restaurar els jous 
de les campanes de Vilanova de Prades i la necessitat de que la nova Junta treballi per assolir una 
bona sintonia amb les diferents empreses instal·ladores, atès que això beneficiarà a tots els socis. 
El Sr. Antón Pedrós, de Cervera, recorda que des de sempre hi ha desavinences entre Juntes 
d’Obres i els mestres fonedors, però certament estaria bé de treballar-hi des de la Confraria. 
 
El Sr. Pere Giné, de les Borges Blanques, informa detalladament del 4t. Festival de Repic de 
Campanes de les Garrigues, que enguany tindrà lloc el 25 de juny a Tarrés, així com del 2n. 
Concurs de Campaners de les Borges Blanques, que es desenvoluparà el 23 de juliol. Ambdues 
activitats es consideren molt convenients, per vetllar i fer difusió del patrimoni campaner i 
compten amb la col·laboració de la Confraria. Al respecte, el Sr. Jaime León, posa de relleu que 
esser campaner és fonamentalment una estima i, en conseqüència, els premis del concurs potser no 
haurien de ser monetaris.  
 
Igualment, el mateix Sr. Pere Giné, de les Borges Blanques, informa de la proposta d’excursió per 
a visitar Poblet. El preu de l’entrada, amb guia, sortirà per 10.-€ i el dinar posterior, per a qui 
estigui interessat, al preu de 12.-€. 
 
El Sr. Josep Mª Gómez, de Sant Climent de Llobregat, exposa àmpliament la trobada dels 
campaners del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat a Cubelles, en motiu del 20è aniversari del 
campanar de Cubelles, que comptà amb els corresponents repics de campanes, presentació de les 
colles, una excel·lent ponència del P. Valentí Tena i un reconeixement als campaners de Cubelles.  
 
El Sr. Albert Magarolas, de Tarragona, proposa que ateses les diverses queixes contra les 
campanes i les últimes actuacions realitzades pel Defensor del Poble de Catalunya amb els 
diversos Ajuntaments en la matèria, caldria analitzar a fons la situació actual de les campanes i els 
campanars, i realitzar en el seu cas, les actuacions oportunes per a la seva protecció. El Sr. Ramon 
Gené, de Cervera, Secretari entrant, informa que per la importància de la qüestió caldrà certament 
treballar-hi  fons, des de Presidència i Secretaria, i assumeix personalment el compromís de fer-ho. 
 
La Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona, secretària sortint, informa de que actualment la Confraria 
compta amb dos Presidents d’Honor, el Mn. Vicenç Alfonso i el Sr. Ignasi Cortés, i proposa que 
sigui nombrat també com a tal el president sortint, Sr. Jaime León, per al seva dedicació a la 
Confraria durant aquests anys. Sotmesa a votació la proposta resulta aprovada amb l’abstenció de 
l’interessat. 
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El P. Valentí Tena del Monestir de Montserrat recorda els inicis de la Confraria de Campaners i 
Carillonistes de Catalunya i la Trobada d’Os de Balaguer, que l’any vinent assoleix la 30ª edició, 
motiu pel que proposa efectuar els actes amb una especial rellevància.  
 
Després dels precs i suggeriments dels assistents, que són degudament ateses i que no es considera 
necessària la seva inclusió a la present Acta, i no existint més assumptes que tractar en l’Ordre del 
Dia, el President sortint aixeca la sessió en l’hora indicada en l’encapçalament i es dona per 
acabada la reunió. 
 

PER LA CONFRARIA DE CAMPANERS I CARILLONISTES DE CATALUNYA,  

 

                   Vist-i-plau 

 
 
 
 
 
___________________        _______________         _______________          _______________ 
Sra. Anna Mª Reverté        Sr. Ramon Gené           Sr. Jaime León              Sr. Jordi Cervelló 
Secretària sortint                 Secretari entrant            President sortint             President entrant 

 


