
ACTA

Teresa Alsina
Jesús Alturo
Esperany. Barjau
Tessa Calders
Montserrat Canela
Pere Casanelles
Caritat Celma
Enric Cortés
Luís Díez En primer lloc, els assistents escolten una conferénciaImma Esmerats
Jaume Espinagosa	 pronunciada pel professor Dr. Josep Ribera, que tracta
Eduard Feliu	 de «La polémica sobre Maimónides a Catalunya».
José Luis Lacave
Jaume Lladó	 A continuació l'Il.lm. Alcalde, Sr. Eugeni Nadal, des-
Josep M. Llobet	 prés d'uns mots de benvinguda i feta la presentació de
Cinta Mañé
Ramon Miravali tots els assistents, procedeix a la lectura pública de ca-
Eugeni Nadal	 dascun deis articles del projecte d'Estatuts de l'Associa-
Gregorio del Olmo	 ció que préviament ha estat enviat a tots els convocats i
Josep Ribera
Jaume Riera assistents per a llur estudi, a fi de discutir-ne el contin-
David Romano	 gut i aprovar-lo en aquest acte.
Josep M. Sans
Gabriel Secall	 Les propostes d'esmenes que expressen lliurement els
Lidia Solé	 assistents afecten únicament aspectes de detall molt
Eduard Tell	 concrets i puntuals. Cada proposta de modificació del
Joan Tous
Frederic-Pau Verrié	 projecte és recollida pel president de lacte, en són dis-

cutides les raons i la conveniencia d'admissió, que és
votada i acceptada o rebutjada per majoria simple de
vots.

Un cop Ilegits un per un els articles del Projecte, i des-
prés d'haver estat discutits i esmenats i, per tant, apro-
vats implícitament, a proposta d'alguns assistents es
procedeix a fer-ne una votació global final per a la seva
aprovació explícita i per a la constitució formal de l'As-
sociació d'Estudiosos del Judaisme Catalá. El resultat
d'aquesta darrera votació és: 26 vots a favor i cap en
contra.
A continuació s'interromp la sessió durant deu minuts
per tal de poder ser presentades noves candidatures
abans de procedir a l'elecció de la primera Junta de
Govern.

A la ciutat de Tárrega, el dia tretze d'abril de mil nou-
cents vuitanta-cinc, celebrant la Segona Jornada d'Es-
tudiosos del Judaisme Catalá, es reuneixen els senyors
expressats al marge, sota la presidéncia de 111.1m. Sr.
Alcalde de la ciutat, convocats expressament per a la
constitució de l'Associació d'Estudiosos del Judaisme
Catalá.
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Reoberta la sessió, es fa pública l'única candidatura
presentada per als cárrecs de President, Secretari i Tre-
sorer, firmada pels Srs. Jaume Riera, Teresa Alsina i
Jaume Espinagosa, respectivament.

Sotmesa a la votació reglamentária, la candidatura obté
26 vots a favor, amb un vot nul. La terna de cárrecs és
proclamada.

A continuació, es fan públiques les candidatures per
als cárrecs de Vocals, firmades pels Srs. Tessa Calders,
Eduard Feliu, Josep Ribera, Eduard Tell i Frederic-Pau
Verrié. Feta la votació reglamentária, surten elegits els
quatre vocals següents: Frederic-Pau Verrié, amb 14
vots; Josep Ribera, amb 12 vots; Eduard Feliu, amb 10
vots i Tessa Calders, amb 8 vots.

Així, la Junta de Govern queda constituida de la forma
següent:

President: Jaume Riera
Secretari: Teresa Alsina
Tresorer: Jaume Espinagosa
Vocals: Frederic-Pau Verrié, Josep Ribera, Eduard

Feliu, Tessa Calders.

El Sr. Alcalde i president de l'acte, adreÇa unes parau-
les de felicitació a la nova Junta de Govern, i cedeix la
paraula al nou President, Sr. Jaume Riera.

Aquest exposa breument els objectius immediats que
la Junta es proposa de realitzar. Donat que l'Associació
parteix d'un capital inicial inexistent, proposa a l'As-
semblea una quota anual de mil cinc-centes pessetes,
que és aprovada per tots els assistents, per poder fer
front a les despeses necessáries més immediates.

Acte seguir es lleva la sessió.

Jaume Riera i Sans
DNI. 38.686.124

Frederic-Pau Verrié
DM. 37.184.498

Tessa Calders i_Artís
DNI. 46.209.801

Teresa Alsina	 Jaume Espinagosa i Marsá
DNI. 36.964.622	 DNI. 78.068.934

Josep Ribera i Florit	 Eduard Feliu i Mabres
DNI. 39.058.032	 DNI. 37.530.151
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