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A D O,P T A T SA C O R 1) SDEL S

CIRCULAR ALS socrs

E X T R A C T E

=======================~=====

11 FEBRER '1936. CONSELL OBERT

Rom acorda practicar la liquidació defintiva de la subscripció 0
~~rta per a adquirir la tela de Fortuny, donada ~l Museu Morera, i repar
tir--la,- uri cop aprovado:-, a tots els assoc-iats, fent-la pública a la prem
sa de la localitat.

--S'acorda trametre al senyor Lluis Josa d0 Gomar una comunicació,
exprossant-li l'agraiment de la nostra untitat pe~ l'ajut que pres~á a la
nostra obra, durant el temps en que desempenyá el carrec de Comissari De
legat de lh'Generalitat de Catalunya 11 LIeida.

-- Expressar al" Cos d'Adjunts dels Jocs Florals la satisfaccié que
ens ha produit l'acord de retrQ un homenatje al p~trici lleidatá Josep
PIGyán de Porta i cooperar a l'acte de col.locació d'una lápida en la ca
sa Qn fini, el qual tindrá lloc els dies d3 ,la prope:ra festa del maigo

-- Vista la necessitat que L~eida sent de posseir un~ guia compler
ta i ben documentada, hom acorda procedir a la confecció i edició d'una
Guia·de Lleid~, la ual tingui ca~re turi~tij, aPt~stic i ~rqueologic'-e~~

tudiant-se la forma de portar-la a cap amb el major exit i els mitjans
per a la seva publicació. AcceptaITa l'idea, s'encarrega tota la tasca,tant
administrativa, com literaria, a una comissió especial, la qual formarán
els amics Bergós, Segú i Morante, els ~uals podrán rc1uerir les col.labo
racions que creguin necessaries, amb 1 unica l:mitacio de que no intervin
gui en la confecció de la Guia persona aliena a la nostra entitat.

~- Es acceptada la proposta de confecclonar i publicar ,una monogra
fia dels carrers de Lleida, tant en la seva part histórica, com pintores
ca, valent-se dels, treballs gu'e algun amic porti realitzats.

-- Rom acorda la conveniencia de publicar un butlleti o fascicles
de publicació no periódica, detallant la tasca de la nostra entitat, en
carregant-se a l'amic MORtaña dels estudis perliminars id e la confecció
d'un projecte i pressupost de despeses. ' , '/

-- Es acordat reemprendre les 'gestions per tal de que per la Comis
saria de la Generalitat ens sigui cedit una dependencia anexa al Museü
Morera, per a instal.lar-hi el nostre domicili oficial.

-- Es acceptat en principi l'oferiment d "adqu'isició d 'un mo'tiliari
istil Regencia~ per a l'amoblament del nustre estatge soc~QI, obrint, si
es precis, una subscripció voluntaria Lntre els socis per a la compra.

-- Son acceptades les propostes d'ingrés, com a socis, deIs senyors
Enric Garcia i Ma,rti, Aureli Sol i Pagan i Jacinte Tous i Lladó.

18 FEBRER 1936. CONSELL OBERT______________ ------L--- _
------------------,----------

Estudiada la Éituació politica, creada amb motiu de les derrees e
leccions generals, hom entén que no és desfavorable per al desenvolupament
dels'problemes d'ordre artistic i culturals , planteja~s a Lleida.

-- Rom acorda trametJ?,e una felici tació al senyor )\.ntoni Vivos i Es
tober, nou alcalde popular de la ciutat i membre de la nostra associació,
int'eressant-li el seu apoi a la nostra tasca.

-- Es acordat trametre felicitacions als Diputats electes per aques
ta circumscripcié~ senyors Fra~cesc de P, Jepé i Ayxfrlá i Manuel Florensa
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i Farré, per tal de que, com a socis dels ll.Ar.1ics dels Museus~', préstin
el seu ajut a la nostra obra i col.laborin en pro dels interessos cultu
~~ls del nostre .poblel

-- El soci ponent presenta el projecte i pressupost per a l~edició
'd~uns fascicles de la no~tra entitat, acordant-se la.necessitat d~aque~
ta publicació, ajornant-la, pero, per a més endavant.

-- La Comissió especial exposa el pr9jecte per a la confecció de la
n03tra II Guia de Lleida f" detallant el pla tragat, index del llibre, for
mat i presentació material, c·ost de l~edi~ió, mitjans per a costejar-la,
monografies que s~hi contindrán i col.labcoradors als quals s~encarregará

. la confecció de les monogr~fies especials, aixi com els altres detalls
referents al llibre, ess~.n~ aprovades totes les gestiGns de la comiss-ió.

-- Es acordat sol.licitar subvencions per a la public~ció de l~ nos
tra Guia, de la Generalitat de Catalunya, 'Ajuntament de Lleina, altres
organismes oficials, entitats publiques, associacions.i empreses de ser
veis publics, i trametre als socis una circular explicant-los el nostre
P)·-,o j ecte.. .

-- Es acordat no celebrar sessió el següent dimarts, di~ 25 del co
rrent mes.

-- Son acceptades les- propostes d ~.ingres com a socis, de13 senyors
Ram0n Terrés i P~adó i Lluis Esteve i Vilamajor.


