
Estatuts de Associació

d'Estudiosos del Judaisme Catalá

aprovats per l'Assemblea Constituent

el 13 . d'abril de 1985

TÍTOL I. Denominació. Naturalesa. Finalitat
Art. 1. La present Associació pren el nom d'«Associació d'Es-

tudiosos del Judaisme Catalá», i és designada abreujadament amb
les sigles «ADEJUC».

Art. 2. L'Associació és una agrupació no oficial de persones fí-
siques i jurídiques sense fins lucratius, polítics, religiosos ni d'altra
mena que els expressament dictats a l'Article 3.

Art. 3. L'Associació té per finalitat la promoció, la recuperació,
l'estudi i la difusió del patrimoni del judaisme catalá. Entre els ob-
jectius específics de l'Associació figuren la celebració de Jornades,
l'elaboració de Plans de Treball i el foment de les publicacions.
TÍTOL II. Ámbit. Durada. Seu.

Art. 4. L'ámbit de l'Associació s'estén a tot el territori catalá.

Art. 5. L'Associació es constitueix per un temps indefinit, de
conformitat amb la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964 i
d'altres disposicions vigents, amb plena capacitat de drets, deures i
autogovern.

Art. 6. El domicili fixat per l'Associació i per a les Comissions
de Treball que l'Assemblea General pugui constituir és el Museu
Comarcal de la ciutat de Tárrega (Carrer de les Piques, n? 1).
TÍTOL III. Composició. Idiomes

Art. 7. L'Associació és composa per tres categories de mem-
bres: membres actius, membres associats i membres d'honor.
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Art. 8. Tenen la categoria de membres actius de l'Associació
aquelles persones físiques nascudes o residents dins l'ámbit expres-
sat a l'Article 4, que hagin estat admeses per la Junta de Govern.
Tenen igualment la categoria de membres actius aquelles persones
jurídiques o institucions, amb domicili dins l'ámbit expressat a l'es-
mentat Article 4, que hagin estat admeses per la Junta de Govern.

Art. 9. Tenen la categoria de membres associats aquelles per-
sones físiques i jurídiques o institucions no catalanes que hagin es-
tat admeses per la Junta de Govern.

Art. 10. Tenen la categoria de membres d'honor aquelles per-
sones físiques o institucions que siguin proposades per la Junta de
Govern i proclamades com a tals per l'Assemblea General. Els
membres d'honor tenen a perpetuitat tots els drets dels membres
actius, i llur nombre simultani no pot superar el de dotze.

Art. 11. Els idiomes oficials de l'Associació són el catalá i l'he-
breu. La Junta de Govern está facultada per fer o aprovar, quan
convingui per a l'ordre intern, traduccions autentiques de textos
entre ambdues llengües oficials.

TÍTOL IV. Altes i Baixes de Membres

Art. 12. Aquelles persones de qui sigui notória o pública la se-
va dedicació a l'estudi dels jueus o del judaisme catalans, tant per
raó de la seva professió i activitats com per haver-ne publicat algun
treball históric, sociológic, arqueológic, literari, etc, podran sol.lici-
tar per elles mateixes la inscripció com a membres de l'Associació.
La Junta de Govern deliberará sobre les soLlicituds presentades,
acordará la seva admissió si les considera convenients, i lliurará als
interessats l'alta com a membres actius o com a membres asso-
ciats, segons la seva condició. Contra la negativa de la Junta de
Govern a lliurar l'alta, es podrá presentar recurs a l'Assemblea Ge-
neral mitjanÇant dos membres actius.

Art. 13. Qualsevol altra persona física o jurídica que vulgui for-
mar part de l'Associació, haurá d'ésser presentada a la Junta de
Govern per dos membres actius. La Junta de Govern deliberará so-
bre cada sol.licitud presentada, acordará la seva admissió si la con-
sidera convenient, i lliurará a l'interessat, segons la seva condició,
l'alta com a membre actiu o com a membre associat. Contra la ne-
gativa de la Junta de Govern a lliurar l'alta, es podrá presentar re-
curs a l'Assemblea General mitjanÇant els dos membres actius que
havien firmat la presentació.
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Art. 14. La facultat de proposar a l'Assemblea General la pro-
clamació de membres d'honor recau exclusivament en la Junta de
Govern. La proposta será per escrit i signada per tots els membres
de la Junta, i contindrá una exposició deis mérits que concorren en
la persona o institució proposada.

Art. 15. La quota anual que els membres de l'Associació hau-
ran de satisfer será sotmesa per la Junta de Govern a l'aprovació de
l'Assemblea General. La quota de les persones jurídiques o institu-
cions será el doble de la que sigui fixada als membres que són per-
sones físiques.

Art. 16. La Junta de Govern té la facultat de cursar la baixa de
qualsevol membre actiu i associat quan hagin transcorregut dos
anys sense satisfer la quota. Així mateix, té la facultat de cursar la
baixa de qualsevol membre actiu i associat que deixi de concórrer,
durant tres anys consecutius, sense causa justificada, a les Assem-
blees Generals.

Art. 17. La Junta de Govern cursará d'ofici, sense trámits, les
baixes sol.licitades pels interessants i les que es produeixin per de-
funció.
TíTOL V. Órgans de Govern: L'Assemblea General

Art. 18. La celebració de jornades és un dels objectius expres-
aos de l'Associació i tots els membres tenen el dret i el deure
d'assistir-hi. Llevat que factors externs greus ho impedeixin, tindrá
lloc anualment, entre les dues Pasqües de primavera, preferent-
ment en una localitat catalana que sigui residéncia de jueus o ho
hagi estat en temps antic. Data, localitat i actes de la jornada se-
ran determinats per la Junta de Govern i anunciats oficialment a
tots els membres mitjanÇant una circular, almenys amb un mes
d'antelació, el qual anunci servirá de convocatória.

Art. 19. Dins el marc de cada Jornada, tindrá lloc una Assem-
blea General, amb carácter d'Ordinária, amb ordre del dia explícit a
la convocatória o anunci. Oberta la sessió pel President, el Secreta-
ri llegirá l'acta de l'Assemblea precedent, préviament tramesa als
associats, que será sotmesa a l'aprovació deis membres actius as-
sistents. A continuació, el mateix Secretari llegirá una Memória
d'Activitats, amb la relació de les altes i baixes; el Tresorer exposa-
rá l'estat deis comptes, que també será sotmés a l'aprovació deis
membres actius assistents; i després de tractats els altres punts de
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l'ordre del dia que hagin estat anunciats, el President obrirá el punt
de precs i qüestions que els membres creguin oportú de fer a la
Junta de Govern i a la mateixa Assemblea. Després, quan s'escai-
gui, els membres actius de l'Associació presents a l'Assemblea pro-
cediran a l'elecció de la nova Junta de Govern, la qual recollirá les
iniciatives aprovades pels membres presents a l'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea General es reunirá amb carácter d'Ex-
traordinária quan les disposicions vigents ho exigeixin, quan ho
acordi la Junta de Govern en consideració a les coses que hi hauran
de ser tractades, o a petició d'una tercera part deis membres de
l'Associació. Caldrá una reunió de l'Assemblea General Extraordi-
nária per al canvi de domicili de l'Associació, tal com s'expressa a
l'Article 29; per a la modificació dels Estatuts de l'Associació, tal
com es conté a l'Article 30; i per a la seva dissolució, tal com es diu
a l'Article 31. La convocatória de l'Assemblea General Extraordiná-
ria, amb ordre del dia, será feta per la Junta de Govern amb un mí-
nim d'un mes d'anticipació.

Art. 21. Tots els acords de les Assemblees Generals, Ilevat deis
casos previstos expressament als presents estatuts, s'adoptaran
per majoria simple de vots, amb el vot diriment del President de la
Junta de Govern, que ho és també de l'Associació i de les Assem-
blees, en el cas de paritat. El vot dels membres actius que són per-
sones físiques no pot ésser delegar. Els representants de les institu-
cions hauran de presentar la seva credencial al moment de votar.
En el cas que dits representants siguin alhora membres actius de
l'Asociació a títol personal. Ilur vot no es duplicará.

TITOL VI. Órgans de Govern: La Junta de Govern

Art. 22. L'Associació és administrada per la Junta de Govern,
que canalitza les iniciatives deis membres i és l'únic portaveu auto-
ritzat de l'Associació com a delegada immediata i exclusiva de l'As-
semblea General. La Junta de Govern és composta pel President, el
Secretari, el Tresorer i quatre Vocals. Tots els cárrecs de la Junta
de Govern són elegits d'entre els membres actius pels membres ac-
tius presents a l'Assemblea General en qué tingui lloc l'elecció. En
el cas d'una vacant imprevista, els elements restants de la Junta
decidiran la manera com ha de quedar assegurada la gestió enco-
manada al membre que ha deixat de complir-la, peró el cárrec res-
tará vacant fins a l'Assemblea General en qué es faci una nova elec-
ció.
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Art. 23. El mandat deis cárrecs de la Junta de Govern dura dos
anys, és a dir, des de l'Assemblea General en qué són elegits i pro-
clamats, fins a la celebració de la segona Assemblea General poste-
rior, un cop proclamada la nova Junta de Govern elegida. Tots els
cárrec són reelegibles, sense límit d'edat, incompatibilitats ni cap
mena de drets adquirits, pecó no es pot formar part de la Junta de
Govern més enllá de tres mandats consecutius, llevat del cas pre-
vist a l'Article 24.

Art. 24. Per a la renovació de la Junta de Govern, el Secretari
reuneix les propostes de candidats que es presentin Ihurement fins
al moment de celebrar l'Assemblea General en qué correspongui
fer l'elecció. A les propostes constará, mitjanÇant la signatura del
membre actiu proposat, que aquest está disposat a acceptar el cár-
rec en el cas de resultar elegit. Les propostes seran necessária-
ment en terna conjunta per als cárrecs de President, Secretari i Tre-
sorer, i poden ser individuals per al cárrec de Vocal. Arribat el mo-
ment de la renovació del cárrecs, el Secretari fará pública la relació
de candidatures: en primer lloc les propostes per als cárrecs de Pre-
sident, Secretari i Tresorer, i a continuació les propostes per al cár-
rec de Vocal. Els membres actius presents a l'Assemblea votaran
en primer lloc, secretament, cadascun mitjanÇant una cédula, la
terna per als cárrecs de President, Secretari i Tresorer. Fet l'escruti-
ni públicament, el President proclamará la terna que hagi obtingut
més vots. En cas de paritat de vots entre les dues ternes , més vota-
des, será .proclamada la terna que tingui conjuntament més edat. A
continuació, els membres actius presents a l'Assemblea General,
cadascun mitjanlant una cédula amb dos noms, votaran secreta-
ment els nous Vocals. Fet l'escrutini públicament, el President pro-
clamará com a Vocals els quatre candidats que hagin obtingut més
vots. En el cas de paritat de vots entre els candidats quart i cinqué,
o entre el tercer, quart i cinqué, etc. seran proclamats els candidats
més joves d'entre els afectats per la paritat de vots, fins a completar
el nombre de quatre. Les cédules de votació seran destruides públi-
cament i immediata. Si s'esdevé que al moment d'iniciar l'Assem-
blea General no ha estat presentada cap candidatura, el mandat de
la Junta de Govern quedará renovat automáticament, malgrat les
mitacions de l'Article 23.

Art. 25. La Junta de Govern actua com a delegada de l'Assem-
blea General en totes les qüestions que afecten el bon funciona-
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ment de l'Associació entre les celebracions de les Assemblees, i
d'una manera expressa per a les altes i baixes de membres, per a la
percepció de la quota anual (tant les de l'any en curs com les endar-
rerides), i per a la determinació del lloc, data i actes de les Jorna-
des i de les Assemblees Generals; amb el benentés que per als afers
que excedeixen el marc de la gestió ordinária, la Junta de Govern
haurá de convocar una Assemblea General Extraordinária.

Art. 26. La Junta de Govern assumeix la responsabilitat de dur
a terme els plans de treball exposats i decidits a les Assemblees, té
cura de les publicacions fetes en nom de l'Associació, i fa les fun-
cions de Consell de Redacció del seu butlletí o publicació periódica,
si bé podrá delegar-les en els membres que consideri idonis.

Art. 27. Per al compliment deis objectius de l'Associació, la
Junta de Govern administra els recuisos, ajuts i subvencions que
calguin, tant els ordinaria procedents de les quotes deis membres,
com els que li arriben de les institucions o organismes que pro-
mouen empreses culturals i de particulars interessats en les finali-
tats de l'Associació.

Art. 28. Per a la validesa de les reunions de la Junta, cal que si-
guin convocades amb una setmana d'anticipació, per ordre del Pre-
sident, mitjanÇant el Secretari. Han d'aplegar un mínim de quatre
assistents, tres deis quals han de ser el President o el Secretari i dos
Vocals. En el cas de la no assisténcia del Secretari, el President ha-
bilitará el Vocal més jove per exercir-ne les funcions. Els acords s'hi
adoptaran per majoria simple, amb el vot diriment del President, o
del Secretari si aquell no hi assisteix.

TITOL VII Canvi de Domicili de l'Associació. Modificacions
deis Estatuts. Dissolució de l'Associació

Art. 29. L'Assemblea General Extraordinária és Púnica que té
facultat per acordar el canvi de domicili de l'Associació i de les Co-
missions de Treball, fixat d'antuvi en el Museu Comarcal de Tárre-
ga. La proposta del canvi haurá de ser feta per la Junta de Govern,
que quedará encarregada de complir els trámits legals pel que fa a
la notificació oportuna als organismes competents, en el cas de ser
acordada.

Art. 30. Qualsevol proposta de modificació deis presents Esta-
tuts ha crésser tramitada a través de la Junta de Govern i sotmesa a
l'aprovació d'una Assemblea General Extraordinária. La convoca-
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tória de l'Assemblea haurá de transcriure el text de la proposta. No
es podrá sotmetre a votació si a l'Assemblea no assisteixen al-
menys la meitat més un deis membres actius de l'Associació que
són persones físiques. La proposta de modificació será rebutjada si
no obté els dos tercos deis vots emesos pels membres actius pre-
sents a l'Assemblea.

Art. 31. Una eventual proposta de dissolució de l'Associació
ha d'ésser avalada almenys pels dos tercos deis membres que com-
ponen l'Associació. Será tramitada per la Junta de Govern i consti-
tuirá l'únic punt de l'ordre del dia exprés a la convocatória de l'As-
semblea General Extraordinária. Es convertirá en decisió ferma en
el cas d'obtenir els dos tercos de vots favorables deis membres ac-
tius de l'Associació presents a l'Assemblea.

Art. 32. En el cas d'arribar a l'aprovació de la dissolució en la
forma expressada a l'article precedent, la Junta de Govern en fun-
cions liquidará els béns de l'Associació, els quals seran aplicats, no-
més en alió que tenen de beneficiós, juntament amb l'arxiu, al Mu-
seu Comarcal de Tárrega, o, en el seu defecte, a la institució cultu-
ral catalana que la Junta de Govern determini.

TiTOL VIII. Patrimoni Fundacional. Recursos. Pressupost.
Art. 33. Compte tenint que el capital fundacional és inexistent,

els recursos previstos són el resultat de multiplicar el nombre de so-
cis per la quota anual establerta. El límit máxim del pressupost que-
da fixat en cinc milions de pessetes. L'Assemblea General tindrá la
facultat de revisar-lo anualment.

Disposicions transitóries.
Les persones assistents a la «Primera Jornada d'Estudiosos del
Judaisme Catalá» que tingué lloc a Tárrega el dia 22 de desem-
bre de 1984, i aquelles que assistiran a l'Assemblea Constituent
de l'Associació, també a Tárrega, el dia 13 d'abril de 1985, tin-
dran la categoria de membres fundadors.

La primera Junta de Govern es formará necessáriament amb
persones que tinguin la categoria de membres fundadors, i el
seu mandar durará només un any, fins a la primera Assemblea
General Ordinária.

3. Les candidatures per a la primera Junta de Govern s'hauran de
fer arribar a la Secretaria del Museu Comarcal de Tárrega abans
de l'inici de la votació.
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L'elecció i proclamació de la primera Junta de Govern es fará a
Tárrega, el dia 13 d'abril de 1985, sota la presidéncia i l'autoritat
que presideixi 1'Assemblea Constituent i en la forma prevista
pels Estatuts.

Un cop aprovada l'Associació per l'autoritat competent, la pri-
mera tasca del Secretari de la Junta de Govern será l'obertura
del Llibre Registre de Membres de l'Associació, encaNalada
pels membres fundadors, els quals adquiriran, amb aquest trá-
mit, la categoria de membres actius, si són catalans o residente
en territori catalá, o de membres associats, si no ho són, i s'ex-
tingirá formalment la categoria transitória de membres funda-
dors.
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El Director del Museu Comanal, Sr. Novell, dóna explicacions al Sr. Hadas, en preséncia del Sr. Tell (a
l'esquerra), el Sr. Jaume Aligué (al centre) i el Sr. Josep M. Segarra.

7

Visita del Sr. Samuel 1 LiJ.i . ∎ I arrega, el 22 d'o(tuble	 .\ la fotografía hi
ta els Srs. Eduard lcll. Samuel Hadas i Eugeni Nadal

cm, d'esquerra a dre-



Visita a larre del Sr. Moshe Lazar tal centre), a la .c\	 hun

Acre Inaugural de la Jornada d'Estudiosos del Judaisme Catalá. D'esquerra a dreta els Srs.: Joan Novell,
Josep M. Llobet, Prim Bertran, Eugeni Nadal. Ramon Vilalta, Teresa Alsina i Eduard Feliu.
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JORNADA D'ESTUDIOSOS DEL JUDAISME CATALA. Les fotografíes recullen distintes instantanies
de la Sessió de Treball. A dalt i d'esquerra a dreta hi ha els Srs,: Josep Ribera, Josep M. Llobet, jaume Es-
pinagosa, Josep Minguell, Eugeni Nadaljaume Riera, Eduard Feliu, Teresa Alsina, Tessa Calders i David
Romano.

D'esquerra a dreta: Teresa Alsina, Tessa Calders, David Romano, Joan Tous, Montserrat Cases, Prim Ber-
tran, Carme BatIle, Pere Casanelles, Josep Ribera i J. M. Llobet.
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D'esquerra a drela
	

Iles. Enri ‘.	 ortes. I duard Tell. Lrecleri( Pii 11 erne. Joscp Ribera

sep M. Llobet.

Eb Estudiosos del Judaisme catalá visiten el barri antir de Tárrega. Al centre el Sr. Hadas.


