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Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de 2014

del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles

Diumenge, 26 de gener de 2014

L’Assemblea   General   de   Socis   que   celebra   el   Centre   d’Estudis   Comarcals
de Banyoles anualment, se celebra el diumenge 26 de gener. L’acte té lloc a la Sala
Corominas de la Pia Almoina, a la Plaça de la Font, 11, de Banyoles.

S'inicia la sessió a les 12.00 amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària, celebrada el

27 de gener de 2013

2. Informe de les activitats de l'any 2013

3. Aprovació,  si  s’escau,  de  la  liquidació  del  pressupost,  balanç  i  comptes  de
l’exercici 2013

4. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2014

5. Informació de les activitats previstes per a l'any 2014

6. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva

7. Torn obert de paraules

Els assistents a l’acte són els següents:
J.A. Abellan, Carles Puncernau,  Jordi Galofré,  Pere Noguer, Mariona Juncà, Mª Àngels
Juanmiquel,  Jeroni Moner, Elisenda Galceran, Pilar Cruells, Guillem Guillaume, Josep
Callís,  Mateu  Butinyà,  Jaume  Tarradas,  Josep  Mª  Reyes,  Jaume  Colomer,  Francesc
Butinyà, Rosa Lluch, Núria Gimeno i Joaquim Reig.
S'excusen: Dolors Bramon i Pere Sagols.  

El president comença l’acte agraint l’assistència i recalcant que enguany no  es dóna
documentació  escrita,  com  altres  anys,  a  no  ser  que  algun  soci  la  demani
específicament.

1. Repàs i aprovació de l’acta de l’ Assemblea Ordinària de Socis  de l’any
anterior, celebrada el 27 de gener de 2013.

S'inicia l’assemblea amb el primer punt de l’ordre del dia, que és l'aprovació de
l’acta de l’Assemblea Ordinària de Socis celebrada el dia 27 de gener de 2013. Es
posa  a  votació  i  s'aprova  per  unanimitat.  Dos  socis  la  signen  en  prova  de
conformitat. 

2. Informe de les activitats portades a terme pel CECB l’any 2013.

El president, J.A. Abellan, comenta la satisfacció de l'entitat per la resposta que els
socis  estan  donant  a  les  diverses  propostes  d'activitats  que  s'estan  generant.
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Agraeix especialment a Jordi Galofré, Josep Maria Massip i Miquel Rustullet la seva
implicació i col·laboració per dur a terme les activitats dins el marc de «Sortides
per conèixer el Pla de l’Estany». També agraeix a Carles Puncernau l'organització
del «Col·loqui de Tardor», a Jordi Galofré pel «Curs d'Història de Catalunya», i a tots
els socis i als qui no ho són les seves col·laboracions, a vegades espontànies, que
fan que aquestes activitats tinguin un caire especial.

Recalca  que  enguany  el  Centre  s'ha  aconseguit  posar  al  dia  en  el  tema  de
publicacions  (s'han  editat  tres  Quaderns,  un  d'ells  en  format  digital)  i  que,
coincidint amb la divuitena edició de la Trobada de Centres d’Estudis de Terres
Gironines organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona,
enguany el guanyador del premi Recercat, en la categoria d’entitats, ha estat el
Centre  d’Estudis  Comarcals  de  Banyoles.  Aquests premis té  com  a  objectiu
reconèixer  la  important  tasca  que  els  centres,  instituts  d’estudis  i  altres
associacions culturals  realitzen pel  que fa a la recerca i  a  la  divulgació en els
territoris de parla catalana.

A continuació es passa a fer un repàs de les diferents activitats realitzades al llarg
de l'any 2013

- Conferències del CECB: 3 conferències

- «Conèixer el Pla de l'Estany»: 7 sortides (en algun cas s'ha arribat a assolir la
xifra de 140 assistents)

- Curs  d’història  de  Catalunya:  7  conferències  amb  les  seves  corresponents
sortides. S'incideix en el fet  de que s'han hagut de tancar les inscripcions en
haver  assolit  el  màxim  d'aforament  de  la  Sala  Corominas  que  és  de  100
persones.

- Exposició «El Món Agrari a les terres de parla catalana».
 Conferència inaugural
 Conferència de cloenda
 Taula rodona

- XX Col·loqui de Tardor: «Aigua i ciutat: Recs de Banyoles, història i futur». Hi va
haver 80 inscrits.

- Publicacions:
o La Guerra del Francès al Pla de l'Estany
o Els peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya
o Monestirs i territori. 1200 aniversari de la fundació del monestir  de Sant 

Esteve de Banyoles
o 2 butlletins

- XII Concurs de Fotografia. Desprès d'un any sabàtic i d'haver fet un canvi en les
normes, enguany s'han presentat 153 fotografies i 60 concursants.
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- Presentació del llibre de Dolors Bramon, Moros, jueus i cristians en terra 
catalana

- Col·laboració en la V Fira Medieval Fantàstica, en què es va dur a terme, a la
Sala Corominas, una conferència i la presentació del llibre La Comanda, d'Enric
Crispi.

- Col·laboració  amb  el  cicle  de  Música  i  Patrimoni  organitzat  per  Joventuts
Musicals.

 
3. Aprovació  de  la  liquidació  del  pressupost,  balanç  i  comptes  de

l’exercici 2013. 

Pere Noguer, tresorer del CECB, fa un repàs del que ha estat l'exercici econòmic de
l'any  2013.  Hi  ha  hagut  uns  ingressos  de  31.387,84€  i  unes  despeses  de
19.577,14€,  de manera que es  tanca l’any  2013 amb un romanent  positiu  de
11.810,70€. 

Posat a votació és aprovat per unanimitat.

4. Proposta i aprovació del pressupost per a l'any 2014. 

El president comenta  que tot i que no és la funció del Centre augmentar el seu
capital, sí que cal tenir la precaució d'anar fent previsions econòmiques pel canvi
de seu.  

El  tresorer  informa que,  seguint  la  tònica dels  darrers  anys,  es preveuen unes
despeses  de  37.479,75€  que  quedarien  compensades  amb  uns  ingressos
semblants.

Posat el pressupost a votació, és aprovat per unanimitat.

5. Informació de les activitats previstes per a l'any 2014

La secretària Mariona Juncà informa que es manté la quota dels socis de 25,00€
(individual), 35,00€ (familiar) i 75,00€ (institucional). S’ha augmentat el nombre de
socis, passant de 204 socis el gener de 2012 a 303 a finals del 2013. Hi ha quatre
baixes voluntàries de socis i quatre per defunció (Rafael Marquina, Manel Orriols,
Xavier Vilanova i Martirià Butinyà).

També  informa  de que  entra  una  nova  secretària  tècnica,  Carlota  Lozano,  i
s’estableix un nou horari de secretaria, els dimecres i els divendres de 18h a 20h.

A continuació el president fa un breu resum de les activitats previstes per a l'any
2014.
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- Sortides «Conèixer el Pla de l’Estany»: es comenten les quatre previstes per a
aquest curs.

- Edició del Quadern Aigua i Ciutat corresponent al Col·loqui de Tardor 2013.
- Proposta d'edició d'unes guies de les sortides «Conèixer el Pla de l’Estany».
- Curs d’història de Catalunya: es comenten les conferències i sortides previstes

per a aquest curs.
- Col·loqui  de  Tardor  2014.  Enguany portarà  per  títol:  «La  música  culta  a  les

comarques gironines. Del gregorià a l'electroacústica».
- XIII Concurs de Fotografia, amb el tema «Flors i fruits».
- Pàgina web. Es podrà consultar on-line el fons bibliogràfic del CECB.
- Butlletins.  Està  previst  que  surtin  dos  números  més.  S'aprofita  l'ocasió  per

donar  les  gràcies  a  Jeroni  Moner per  estar  recopilant  la  història  del  CECB i
publicar-la per capítols en els butlletins.

- Proposta de fer un conveni amb la biblioteca de la UdG per tal de que els socis
del CECB hi tinguin accés lliure.

6. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva. 

Jordi Colomer deixa la vocalia del CECB, però se li demana que continuï pel tema
del Concurs de Fotografia i accepta.

7. Torn obert de paraules
- Josep Callís  es congratula que el  CECB estigui  adherit  a  la ACN (Assemblea

Nacional de Catalunya).
- Mateu Butinyà demana si es pot publicar la llista dels socis del CECB.
- Jeroni Moner informa del seguiment que, juntament amb en Jaume Tarradas, fan

dels  treballs  que  es  duen  a  terme  al  monestir  de  Banyoles:  desinfecció,
eliminació d’elements malmesos i  no recuperables com els bancs de fusta i
confessionaris, etc.

I sense més assumptes a tractar es clou l'Assemblea a les 12.45, indicant que a
continuació es durà a terme la presentació del llibre Epigrafia medieval del comtat
de Besalú, de Joaquim Tremoleda i Antoni Cobos.

Joan Anton Abellan                                      Mariona Juncà Bonal
President del CECB                                       Secretària del CECB 

                                                                    
                                                                    

Banyoles, gener de 2013.


