Acta de l’Assemblea General Ordinària del Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles, celebrada el diumenge 31 de gener de 2010.

A la Sala Corominas de la Pia Almoina, es reuneixen part de la Junta actual i els
socis del Centre esmentats tot seguit, per celebrar l’Assemblea General de
l’entitat corresponent a l’any 2009.
La sessió comença a dos quarts d’una en punt, en segona convocatòria
presidida per Jeroni Moner i actuant com a secretària, Rosa Alsius.
Els assistents a l’assemblea són els següents:
Jeroni Moner
Rosa Alsius
Mariona Juncà
Pere López Brunsó
Joan Vilardell
Joaquim Garcia de Palau
Joan Anton Abellan
Lluís Pau
Jaume Terradas Corominas
Lluís Vilà
Josep Callís
Mateu Butinyà
Jordi Colomer
Mª Angels Reverter
Joan Agustí
Dolors Bramon
Albert Bramon
Mireia Lluch
L’assemblea s’inicia d’acord amb els punts de l’ordre del dia:
1- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior.
La secretària Rosa Alsius la llegeix en veu alta per tots als assistents.
Aquesta acta fou aprovada a principis de 2009 per dos socis assistents a
l’assemblea, Rosa Lluch Bramon i Miquel Cuenca Vallmajor.
S’acorda que l’acta que derivarà de l’assemblea que es va a celebrar, serà
signada com a testimonis i en conformitat amb el seu redactat, pels socis
assistents Joan Vilardell Baqué i Jaume Terrades Coromines.
Després de la lectura d’aquesta acta, que s’aprova per unanimitat, el President
en comenta alguns punts que hi apareixen com el del pis propietat del Centre
d’Estudis Comarcals, al carrer Navata de la ciutat que durant aquest 2009 no
s’ha llogat ja que amb la marxa del darrer llogater necessita algunes reformes a
la cuina i una mà de pintura; però esperem que durant el segon semestre del
2010 ja estarà en condicions per llogar-lo de nou, ja que d’aquí a pocs dies
comencen les obres.
Pel que fa a les subvencions que veníem rebent de les administracions locals cal
dir i lamentar que la que el Consell Comarcal havia promès per a l’any 2009, a
darrera hora la va reduir fins a 2.500 euros dels 3.600 compromesos i l’ha
anul·lat totalment per l’any 2010. La de l’Ajuntament de la ciutat, així mateix
també s’ha reduït a la meitat per aquest 2010, és a dir, passarà de 6.000 euros
a 3.000, si bé mantindrà el pagament de la participació de l’entitat en les
despeses que, com a copropietari, l’hi corresponen en el jaciment de Vilauba.
Referent a l’edifici de Can Paulí (que el Centre té cedit amb certes condicions a
l’Ajuntament per al museu), segueixen les negociacions per a permutar-lo per
un nou local pel Centre que l’Ajuntament ofereix a canvi. Jeroni Moner comenta

que es tracta del local de La Caixa a la Plaça Major, que havia acollit la
biblioteca durant molts anys, al qual, però, li caldrien algunes reformes per
poder ser utilitzat, cosa que està pendent de les converses entre l’Ajuntament i
La Caixa.
En relació als llibres de la Providència que es van adquirir amb una aportació
d’alguns socis, encara els té el soci Pere Comas, que els guarda. La tresoreria
del Centre no permetrà aquest any 2010 encarregar un moble adient per tal
que aquests llibres estiguin correctament exposats a la Sala Corominas i pel que
fa a la cessió d’una col·lecció de goigs per part del soci Sr. Joan Banal,
s’informa que ja es va agrair en el seu moment.
Finalment, el President també comenta que no s’ha resolt la recuperació dels
pergamins i altra material històric que hi havia al monestir i que el Bisbat s’ha
endut cap a Girona tot i la reclamació duta a terme per l’entitat que el Bisbat ha
contestat negativament. Entenent que es tracta d’un bé patrimonial de
Banyoles i que en certa manera es considera com un espoli, la Junta es
compromet a seguir reclamant
2- Presentació de la memòria d’activitats de 2009.
Es presenta el resum de les activitats dutes a terme durant l’any 2009, que
s’entrega impresa a tots els assistents i el President en comenta alguns dels
punts més importants, destacant les més importants com les dues publicacions
editades –l’Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l’Estany i La serpent dels
casalots i altres llegendes-, la concessió de dues noves Beques de recerca
Joaquim Palmada i Teixidor, el Concurs de fotografia de la Natura o el Col·loqui
de Tardor sobre Llegendes i paisatges dels Països Catalans
El soci Joaquim Garcia de Palau, comenta que pels pocs diners que disposa
l’entitat, creu que es fan moltes coses i ens felicita públicament.
3- Balanç econòmic de l’exercici 2009.
La tresorera de l’entitat, la Mariona Juncà, el llegeix en veu alta per tots els
assistents. En resum explica que els ingressos corresponents a l’any 2009 són
de 36.720 euros tenint en compte el romanent de l’any anterior que eren
12.343 euros i que les despeses van ser de 31.470 euros raó per la qual s’inicia
aquest nou any 2010 amb un romanent de 5.250 euros.
4- Projectes i pressupostos pel 2010
La tresorera explica que la crisi actual afecta també els comptes del Centre
d’Estudis. El fet que aquest any no s’hagi pogut llogar el nostre pis en propietat,
base de la concessió de les Beques,juntament amb l’esmentada reducció de la
subvenció del Consell Comarcal ha produït un dèficit important a l’economia de
l’entitat. I pel que fa a les subvencions per a l’any 2010 ja s’ha comentat la seva
reducció.

En conseqüència –i d’acord amb les institucions locals que col·laboren al seu
finançament- la Junta ha decidit no convocar aquest any les beques anuals
“Joaquim Palmada i Teixidor”, ja que, a part de les concedides enguany encara
n’hi ha dues per entregar (les d’Antoni Torres i la d’en Joan Molina), que han
sol·licitat una pròrroga i d’aquesta manera s’aprofitarà per reflexionar sobre la
qüestió, liquidar els pagaments pendents i projectar el seu futur.
En canvi la Junta proposa mantenir el Col·loqui de Tardor, però amb una certa
reducció de les despeses i s’aprofita l’avinentesa per anunciar que aquest 2010
el Col·loqui tractarà sobre la guerra del francès al Pla de l’Estany (1808-1814)
ja que arreu s’està en plena commemoració del bicentenari. Es preveu una
exposició itinerant sobre la qüestió per part del patronat Eiximenis amb
participació de la nostra entitat i una de les beques concedides aquest any
també tractarà sobre aquest tema.
Així mateix s’ha decidit mantenir el Concurs de fotografia sobre la natura que
organitzem amb la col·laboració de Limnos i el museu Darder.
Pel que fa a publicacions, el President comenta la previsió de publicar aquest
2010 el llibre sobre El Burro Català, i també el de el Llop, corresponents a dos
col·loquis. La publicació del col·loqui del 2009, el de les Llegendes i Paisatge,
serà pel 2011.
D’acord amb el que s’ha exposat en relació a la situació econòmica, la Junta
demana a l’assemblea un augment de la quota de soci, que passaria de 20 a 25
euros anuals, i la quota d’estudiant, de 10 a 15 euros. També demana
col·laboració per poder fer més socis.
Tots els socis assistents estan d’acord en aquesta puja.
Finalment i amb aquesta base, la tresorera llegeix el pressupost pel 2010. Es
més baix que l’any passat i es quadra amb 32.895 euros d’ingressos i també la
mateixa xifra de despeses, pressupost que s’aprova per unanimitat.
5- Renovació de càrrecs.
Jeroni Moner comenta públicament la lamentable pèrdua del membre de la
Junta, Ultano Gómez Castillo, aquest any passat 2009 i diu unes paraules de
record per agrair els seus serveis al Centre i per destacar la seva bonhomia.
El càrrec d’Ultano Gomez com a vocal, acabava ara els quatre anys i en el seu
lloc i com a únic candidat, és elegit per quatre anys, l’ Anton Abellan
Manonelles.
Així mateix la vocalia que ostenta Julià Maroto Genover, que fa dos anys va
entrar a la Junta substituint en Xavier Vila Portella, també acaba enguany el seu
mandat i amb les mateixes condicions de candidat únic i anys de duració de
l’altra vocalia és elegit Jordi Galofré.
Els altres dos vocals de la Junta que no toca renovar són en Guerau Palmada i
l’ Angel Vergés. Però en Guerau Palmada ha deixat la Junta per motius
professionals i per tant deixa vacants dos anys, durant els quals el substituirà
en Julià Maroto.

El càrrec que també s’ha de renovar és el de secretari/a, que ostenta
actualment la Rosa Alsius, que renova per quatre anys, al ser l’única
candidatura.
Finalment i pel càrrec de president/a que també s’ha de renovar, l’actual
president Jeroni Moner explica que no es presenta a la reelecció ja que creu
oportú que després de setze anys és hora de la renovació, però que atès que
no s’ha presentat cap candidat per substituir-lo i fent ús d’un article dels
nostres estatuts segons el qual si no hi ha més candidatura el càrrec es renova
automàticament per dos anys, Jeroni Moner seguirà dos anys més amb
l’esperança que amb dos anys sortirà un bon candidat a substituir-lo, i així
mentrestant pot acabar alguns dels temes pendents dins l’entitat, com el que fa
referència al nou local a la Plaça Major i altres de contingut i relacions
institucionals.
Per tant la Junta pels propers dos anys serà la següent:
President: Jeroni Moner
Vice-president: Jordi Colomer
Tresorera: Mariona Juncà
Secretària: Rosa Alsius
Vocal: Angel Vergés
Vocal: Julià Maroto
Vocal: Anton Abellan
Vocal: Jordi Galofré
6- Precs i preguntes
El soci Mateu Butinyà creu que es podria enviar per correu electrònic, l’acta de
l’assemblea de cada gener, a tots els socis que ens facilitin la seva adreça
electrònica. Acordem que així es farà.
Joan Vilardell demana al Centre que enviï una carta al Bisbat per tal de conèixer
exactament el conveni existent entre el Bisbat i el Ministeri de Cultura espanyol,
sobre l’arqueta de Sant Martirià. El president contesta que l’arqueta està en
fase de restauració de les figures, que falta refer també els elements
ornamentals que envoltaven cada imatge, que ho portaran a terme els
restauradors del Ministerio i que ha sentit a parlar sobre la possibilitat que es
restauri l’arqueta amb les peces existents i que se’n faci una rèplica, amb tots
els perills que això pot comportar, si bé Lluís Pau ,que intervé, no ho veu com a
un problema.. Però hi ha molt secretisme en aquest tema i que per això ell creu
que si demanem que ens enviïn còpia del conveni entre ells, no ens atendran
com cal. El que sí farà serà seguir parlant amb l’alcalde per tal d’intentar estar
el millor informat possible.
A partir d’aquest moment es genera a l’assemblea una petita discussió sobre la
propietat de l’arqueta abans i després del robatori i sobre el valor de tenir a
Banyoles l’arqueta de debò o la reproducció. Josep Callís no veu malament que
Banyoles demanés per carta, la situació actual de les negociacions i el retorn
cap a la ciutat.

Joan Vilardell proposa convocar al Sr. Pere Freixas del Patronat Eiximenis per
aclarir lo dels plafons de l’exposició itinerant sobre la Guerra del Francès. Jeroni
Moner hi parlarà.
Josep Callís comenta que hauríem de prendre mesures per incrementar el
número de socis de l’entitat. Cal fer una campanya de marqueting, amb un
possible spot a la televisió local per exemple, per donar-nos a conèixer,
sobretot a nivell d’instituts, etc...
Jeroni Moner comenta que és la primera feina de la nova junta.
Finalment, Joan Vilardell vol parlar de Can Sisó de Guèmol, per saber com està
la situació. Jeroni Moner explica breument la situació urbanística amb el resultat
que l’Ajuntament ha obtingut la zona verda a base d’un conveni amb el Sr.
Serra de Camós però la casa, que està en un estat quasi irrecuperable ha
quedat en propietat de l’esmentat Sr.Serra. Segueix dient que és un tema
lamentable doncs és una de les masies més antigues de Banyoles, juntament
amb la de Can Vilà que fou destruïda fa anys pel Sr. Felez i que l’entitat no pot
fer-hi res més del que durant anys ha estat reclamant, però que atès que
finalment s’ha aconseguit que quedés catalogada, procurarem fer el possible
per què se’n conservi la major part possible.
I sense més assumptes a tractar, s’acaba l’assemblea a dos quarts de dues del
migdia.
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