
Acta de l’Assemblea General Ordinària  
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles,  
celebrada el diumenge 30 de gener de 2011. 
 
A la sala Corominas de la Pia Almoina, a les 12 del migdia del diumenge 30 de 
gener de 2011, es reuneixen part de la Junta directiva actual amb els socis 
convocats i esmentats tot seguit, per celebrar l’Assemblea General Ordinària 
corresponent a l’any 2010. 
L’Assemblea està presidida pel senyor Jeroni Moner, i actua com a secretària 
Rosa Alsius. 
 
Els assistents foren els següents:  
Joan Vilardell                      Jeroni Moner                         Jordi Galofré 
Dolors Bramon                     Mariona Juncà                      Guillem Guillaume 
Pilar Cruells                         Joaquim Garcia de Palau      Rosa Alsius 
Jaume Tarradas                  Julià Maroto                           Angel Vergés 
Jordi Colomer                      Albert Bramon                       M. Angels Reverter 
Joan Anton Abellan             Pere Comas                          Josep Callís Franco 
Pere Lopez Brunsó 
 
S’excusen: Abel-Narcís de Puig Maurice, i Mateu Butinyà. 
 
L’assemblea s’inicia amb el primer punt de l’ordre del dia: 
 

1- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior. 
 
La secretària la llegeix en veu alta – que compte amb el vist-i-plau dels socis 
Jaume Terradas i Joan Vilardell, que van ésser designats per aquest comès- i 
s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit, el President fa els comentaris adients després de la lectura de l’acta 
del 2010. 
La qüestió que s’hi esmenta sobre la possibilitat d’obtenir una nova seu pel 
Centre d’Estudis a l’antiga biblioteca de la Caixa, a la Plaça Major de la ciutat, 
com a permuta de Can Paulí, està aturada pel moment, doncs no hi ha hagut 
resposta de les negociacions entre l’Ajuntament i La Caixa, relatives a les 
condicions que havia imposat la nostra entitat. 
 
Pel que fa als pergamins del monestir que havíem de reclamar, des del Centre 
s’ha insistit davant Mossèn Nespleda, però tampoc hem rebut resposta. 
 
El tema de l’Arqueta de Sant Martirià, que l’any passat va sortir al torn de precs 
i preguntes, celebrem que ja es troba a Banyoles, al Monestir de Sant Esteve, 
des del passat mes d’octubre i si s’escau, en el torn de precs i preguntes en 
podrem donar més informació. 
 
Respecte a l’augment en el número de socis de l’entitat, fita que es va 
comentar en l’assemblea de l’any passat, no s’ha aconseguit durant aquest 
2010, tema que queda pendent i com a prioritari per aquest 2011. 



 
I finalment, sobre el tema de Can Sisó de Guèmol, que també se´n va parlar en 
la última assemblea, no hi ha novetats al respecte i tot segueix igual, però 
almenys està catalogada i per tant, d’alguna forma compta amb una certa 
protecció. 
 
 

2- Memòria d’activitats 2010.  
 

Atès que s’ha fet entrega a tots els socis assistents de la memòria de l’any 
2010, la qual també s’enviarà per correu electrònic o per correu postal, a la 
resta de socis del Centre, el President diu que no cal  comentar-les, si bé vol  
remarcar l’esforç que han suposat els dos primers butlletins del Centre, el 
primer es publicà a la tardor de 2010 i el segon aquest mes de gener de 2011, i 
esperar la seva continuïtat per tal de mantenir informats als socis de les 
activitats de l’entitat. 

 
3- Balanç econòmic 2010. 

 
La tresorera, Sra. Mariona Juncà, llegeix en veu alta per tots els assistents, el 
tancament detallat de comptes de l’any passat. 
 
En resum, el total d’ingressos ha estat de 26.250,73 euros, tenint en compte el 
romanent del 2009 que fou de 5250 euros. Però aquest any 2010 han faltat  els 
ingressos per part del Consell Comarcal i pel lloguer del pis en propietat al 
carrer Navata de Banyoles. 
Les despeses del 2010 han pujat fins a 29,698,22 euros, el que ha suposat 
acabar l’any amb un saldo negatiu de 3.447,49 euros.  
 
Les obres al pis, que han suposat 8.358,21 euros, són bàsicament, les 
causants d’aquest dèficit. Ara, aquest mes de gener finalment s’ha aconseguit  
llogar-lo, raó per la qual el President demana que, per raons administratives 
municipals i tot i que els estatuts l’hi permeten, la delegació de l’Assemblea en 
la seva persona per la signatura del contracte corresponent, cosa que s’aprova 
per unanimitat igual que l’estat de comptes. També demana que consti en acta 
l’agraïment a l’Agència Caixàs per les gestions gratuïtes que a dut a terme pel 
lloguer. 
 

4- Projectes i pressupostos pel 2011. 
 
 La tresorera llegeix detalladament el pressupost per l’any 2011, que puja un 
total de 31.997,74 euros que permet mantenir i fins i tot augmentar les activitats 
per l’any 2010 això sí, seguint sense convocar les beques Joaquim Palmada i 
Teixidor, augmentant els ingressos en la venta de llibres i aconseguint una 
cinquantena més de socis, objectius que es proposa dur a terme la Junta 
durant aquest any per tal de recuperar els 3.447,49 de dèficit de l’any passat. 
El President comenta que són uns pressupostos realistes, adaptant-nos al 
temps de crisi econòmica actual i a continuació explica els projectes per a l’any 
2011 en base a aquest pressupost. 
 



En primer lloc explica als assistents que el soci, David Masgrau ens ajudarà en 
la pàgina web de l’entitat per tal de fer-la operativa i així poder oferir millor 
informació de les nostres activitats i facilitat , entre altres coses, la inscripció de 
nous socis. 
Afegeix també que el proper Col·loqui de Tardor, serà de caire científic, i 
tractarà sobre els peixos de l’estany i la problemàtica de la introducció de noves 
espècies. També serà un col·loqui d’un sol dia, per tal de reduir costos. 
 
Pel que fa al tema de les publicacions, el Quadern sobre el llop, que estava 
previst pel 2010, no s’ha pogut publicar perquè no disposàvem de tots els 
textos i per la situació econòmica comentada. En aquest 2011 serà la primera 
publicació, i en segon lloc es preveu la possibilitat d’editar el llibre sobre 
Llegendes i Paisatges,  fruit del Col·loqui de tardor 2009, de manera que així 
estaríem al dia, pel que fa a les publicacions dels Col·loquis de Tardor ja que 
no s’ha previst publicar el darrer Col·loqui sobre la guerra del francès, doncs no 
només ja hi ha una publicació sobre el tema a la comarca sinò que la mateixa 
exposició sobre la guerra del francès a la sala del Tint va generar ja un llibre. 
A més, una de les beques Joaquim Palmada i Teixidor concedides, també està 
relacionada amb el tema de la guerra del francès, ja que tracta sobre el Dr. 
Rovira de St. Miquel de Campmajor i és possible que es publiqui en una 
coedició amb el Ministeri de Defensa, que té preparada una exposició al castell 
de Figueres sobre aquest personatge. 
 
 

5- Precs i preguntes. 
 
 
El soci Joan Vilardell demana que el Centre d’Estudis demani oficialment al 
Bisbat de Girona i a l’Ajuntament de la Ciutat, que l’Arqueta de Sant Martirià, 
que ja està restaurada i es troba al Monestir de Sant Esteve, pugui ser visitada 
pel públic interessat. Actualment es troba guardada a pany i clau en una sala 
del Monestir. 
Jeroni Moner contesta que aquest és un tema que se n’ha parlat amb 
l’Ajuntament de Banyoles però que depèn en última instància del Bisbat. Calen 
però diners per condicionar la sala d’exposició, l’accés a l’església des del 
claustre i fer un lavabo així com per a la vitrina on es guarda l’arqueta perquè la 
plata no ennegreixi. L’Ajuntament va complir pagant totes les despeses quan es 
va fer la presentació oficial per Sant Martirià  mentre el bisbat no va aportar res. 
De totes maneres, el President no pensa abandonar el tema i de la mateixa 
manera que en representació del Centre i amb l’ajuda del soci Jaume Terradas 
van assumir les responsabilitats de la instal·lació i presentació de l’arqueta, 
seguirà pressionant perquè el que sol·licita el soci pugui ser una realitat. 
 
El soci Josep Callís, posa damunt la taula tres temes. El primer és que ell creu 
que pel tema de captació de nous socis, caldria crear una comissió especial 
dins la Junta que portés les gestions. El segon comentari fa referència als 
símbols franquistes de la comarca que s’han tret dels llocs d’origen i que ell 
creu que haurien de formar part de la nostra història, enlloc d’emmagatzemar-
se en un magatzem municipal. 



El President creu que es podria enviar una carta als Ajuntaments de la 
Comarca per demanar informació sobre aquests símbols. 
Finalment el Sr. Callís comenta que Can Sisó de Guèmol s’està degradant molt 
i que caldria trobar una fórmula per conservar la casa, algun pacte amb el 
propietari, o alguna donació.  
Jeroni Moner contesta que és un tema molt difícil, insistint novament amb la 
crisi econòmica. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’acaba l’assemblea a les 12,50 del matí tot 
sol·licitant-se que dos socis signin la present acta una vegada la secretària 
l’hagi transcrit. Resulten escollits els socis Joaquim Garcia de Palau i Josep 
Callís. 
 
Seguidament es va passar a l’acte de presentació el Quadern nº 28 del Centre 
d’Estudis, La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics, a 
càrrec de tres dels seus editors, Sr. Esteve Bosch i Sr. Pere Comas, 
veterinaris, que també són autors de part del contingut, i el membre de la Junta, 
Sr. Julià Maroto. 
 
 
 
 
 
 
 
Jeroni Moner Codina                                                  Rosa Alsius Suñer 
President                                                                     Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Garcia de Palau                                            Josep Callís Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banyoles, gener 2011. 
 


