Acta de l’Assemblea General
Ordinària de Socis de 2012
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Diumenge, 27 de gener de 2013
L’assemblea general de socis que celebra el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles anualment, se celebrà el diumenge 27 de gener a les 10:30 en primera
convocatòria, i a les 11:00 en segona. L’acte tingué lloc a la Sala Corominas de la
Pia Almoina, a la Plaça de la Font, 11 de Banyoles.
Els assistents a l’acte foren els següents:
Jordi Galofré Illamola-Simal, Joan Anton Abellan Manonellas, Rosa Alsius Suñer,
Carles Puncernau Ferrer, Pere Noguer Pagès, M.Dolores Bosque Canoura, Elisenda
Galceran Garcia, Pere Sagols Maña, Nuria Gimeno Olive, Mariona Juncà Bonal,
Mateu Butinyà Carrera, Arseni Sallent Vendrell, Lluis Pau Corominas, Jordi Xena
Ballada, Maria Àngels Juanmiquel Rovira, Jaume Colomer Feliu, Jeroni Moner
Codina, Guerau Palmada Auguet, Joan Olivas Coll, Josep Mª Casellas Rubirola,
Miquel Cuenca Vallmajor, Dolors Bramon Planas, Rosa Lluch Bramon, Josep Mª
Bosch Casadevall, Roser Masgrau Plana, F.Xavier Butinyà Carrera.
L’assemblea comença puntual a les 11 del matí, actuant com a President, Joan
Anton Abellan, i com a Secretària, Rosa Alsius.
El President comença l’acte agraint l’assistència i recalcant que enguany no es
donava documentació escrita, com altres anys, a no ser que algun soci la demani
específicament perquè la guarda o per qualsevol altra motiu. La presentació de
l’assemblea es realitza aquest any amb una presentació gràfica a la pantalla, per fer
més amè l’acte.
Tot seguit es passen a presentar els diferents punts de l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’ Assemblea Ordinària de Socis
de l’any anterior, celebrada el 29 de gener de 2012.
La Secretària passa tot seguit a fer un petit resum de l’acta de l’Assemblea anterior,
que els socis seguien amb atenció a través de la projecció a la pantalla instal·lada a
la Sala Corominas.
Recorda que es van celebrar dues assemblees seguides, la primera Extraordinària,
per aprovar els nous estatuts de l’entitat, i la segona, la Ordinària, que inclogué
eleccions a Junta Directiva, aquesta vegada amb candidatura única i completa.
El President acaba aquest primer punt fent alguns comentaris referents a la lectura.
Referent al comentari que ell mateix va fer l’any anterior sobre la intenció
d’augmentar el número de socis, explica que després de fer neteja dels socis que no
pagaven, el desembre de 2011 el CECB tenia 204 socis. Un any més tard, el
numero de socis és de 277, entre ells 9 dels 11 Ajuntaments de la Comarca i el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Referent al comentari del soci Jaume Tarradas, en el torn de prec i preguntes de
l’any passat, sobre el carnet de soci, explica el President que des de l’ Institut
Ramon Muntaner (IRMU) s’ha posat en marxa un carnet conjunt per a tots els
Centres d’ Estudis. Per això s’ha demanat a tots els socis que facin arribar el seu
DNI si hi estan interessats, i gaudiran de descomptes en els museus de Banyoles, el
Parc Neolític de la Draga, i segurament a les Coves de Serinyà, entre altres
avantatges.
I per últim, referent al comentari del soci Josep Callís Franco sobre el cost de les
publicacions del Centre, el President comenta que l’any 2011 el cost de les dues
publicacions va ser de 21.000 euros (11.794 + 9.538) i que enguany el cost del
quadern numero 31, ha estat de 5.318 euros, dons s’ha reduït el número de pàgines,
i les fotografies són en blanc i negre.
En acabar demana l’aprovació de les dues actes del 2012. Tots els socis assistents
l’aproven, i tot seguit el President demana la signatura de dos socis presents a la
Sala Corominas. Signen la Sra. Núria Gimeno i el Sr. Mateu Butinyà.
2. Informe de les Activitats de l’any 2012.
El mateix President presenta la Memòria d’activitats del 2012:
-

El Cicle de Sortides al Pla de l’Estany, que continua i que compten amb molta
assistència de socis i no socis. Tenen una mitjana de 100 persones per
diumenge.
Les conferències del Centre, aquest any les de Guerau Palmada i Rosa Lluch.
Les dues publicacions, els Quaderns 29 i 30.
L’exposició sobre la guerra del Dr. Rovira, i el documental relacionat.
El curs d’història de Catalunya, amb 87 inscrits.
El Col·loqui de Tardor, amb l’acte inaugural a càrrec del pare abat de
Montserrat.
Passejada per la ciutat de Banyoles amb el grup excursionista Arcoresi.
Visita als vitralls de Santa Maria.
La col·laboració amb Joventuts Musicals.
La trobada dels Centres d’ Estudis de Parla Catalana.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la liquidació del pressupostos, balanç i
comptes de l’exercici 2012.
Per part de la Tresorera, Mariona Juncà, es passa a llegir en veu alta el tancament
de comptes del 2012.
Remarca que el 2011 es va tancar amb un saldo negatiu de -7.631 euros i que s’ha
tancat el 2012, amb un saldo positiu de 3.516,88 euros , havent absorbit aquest
deute.
El 2012 ha comptat amb uns ingressos totals de 18.982,20 euros, i unes despeses
de 15.465,32 euros. D’ aquesta diferència resulta el saldo positiu de 3.516,88 euros.

Joan Anton recalca aquesta bona notícia. Demana l’aprovació del tancament de
comptes a tots els assistents. S’aproven per unanimitat.
4. Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2013.
La tresorera llegeix en veu alta els pressupostos. Es preveuen uns ingressos totals
de 31,087,08 euros. I unes despeses del mateix import.
Joan Anton Abellan comenta que s’editaran dos Quaderns aquest 2013, el del
Col·loqui dels peixos de l’estany, en versió exclusivament digital, i el del Monestir, en
paper, com és habitual. Afegeix que a partir d’ara s’intentarà publicar el Quadern
l’any següent de la celebració del Col·loqui.
Aquest any es reinicia el Concurs de Fotografia.
El membre de la Junta Directiva i ex-President de l’entitat, Jeroni Moner, demana al
President que expliqui la partida destinada a l’edifici de Can Paulí, annex a l’edifici
de la Pia Almoina, i futura seu del Centre d’Estudis.
Joan Anton aclareix que tenint present, com ja es va explicar en l'assemblea de l'any
2012 que la futura seu del Centre d'Estudis estarà ubicada a Can Paulí, segons
conveni signat amb l'Ajuntament de Banyoles, els 6000 euros serviran per adequar
quest edifici, que tot i que l'acord és que sigui entregat totalment equipat,
segurament hi faltaran mobles, ordinadors, i altres possibles imprevistos.
Per últim comenta que tenint present que la biblioteca del Centre es vol especialitzar
en temàtica i autor local, els 2000 euros previstos per la Biblioteca del Centre, seran
per la possible compra de llibres que manquin en l'actual fons bibliogràfic.
Demana als assistents l’aprovació i s’aprova per unanimitat.
5. Informació de les activitats previstes per a l’any 2013.
El President comenta les activitats previstes per aquest any en curs:
-

Es continuen les sortides pel Pla de l’Estany.
Noves conferències del Centre, previstes d’en Jeroni Moner, i Antoni Torres.
Edició dels dos Quaderns comentats abans, un en versió digital.
Exposició sobre “El món agrari a les terres de Parla Catalana” per Sant
Martirià.
El curs d’història de Catalunya, que segueix.
El col·loqui de tardor previst sobre l’ús de l’aigua de l’estany.

6. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.
El President comenta que a part dels 8 càrrecs que es van aprovar en l’assemblea
anterior, hi ha noves incorporacions i alguna baixa:
La Secretària, Rosa Alsius, deixa el càrrec després de 20 anys, per motius
exclusivament personals. La nova secretària serà la Mariona Juncà, que deixa per
tant la Tresoreria.

El nou Tresorer serà doncs el nou membre de la Junta, en Pere Noguer.
Els 4 vocals segueixen: Jordi Galofré , que s’encarrega sobretot de les Sortides del
Pla de l’Estany i del Curs d’Història de Catalunya; David Masgrau, com a vocal de
TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació); Jordi Colomer, com a vocal pel
concurs de fotografia; i Jeroni Moner com a vocal de Patrimoni.
Com a noves incorporacions d’aquest any, la Junta gaudeix de la incorporació de
la Maria Àngels Juanmiquel com a vocal de publicacions i Miquel Cuenca, que
també és el President de Joventuts Musicals de Banyoles.
Per tant la nova Junta per l’any 2013 queda de la següent manera:
President:
Vice-President:
Secretària:
Tresorer:
Vocals:

Joan Anton Abellan Manonellas
Carles Puncernau
Mariona Juncà Bonal
Pere Noguer Pagès
Jordi Galofré Illamola-Simal
Jordi Colomer Feliu
David Masgrau Haro
Jeroni Moner Codina
Maria Angels Juanmiquel
Miquel Cuenca Vallmajor

Tot seguit el President comenta que es farà entrega a la Secretària sortint, Rosa
Alsius, d’una reproducció d'una moneda de Banyoles de l'any 1641, com a
reconeixement dels 20 anys que ha estat Secretària de la Junta, la mateixa
reproducció que en el seu dia es va donar en el seu dia a la Berta Noguer.
Joan Anton fa, tot seguit, un petit resum dels obsequis que té l’entitat per
reconeixements d’aquest tipus, i per conferenciants. Tenim la reproducció del
capitell, que es va entregar al pare abat de Montserrat, la reproducció de la moneda
que s’ha fet entrega avui mateix a la Secretària sortint, i un tercer obsequi que algun
cop s’havia fet entrega fa anys i que la Junta no sap exactament de què es tracta. Es
demana als assistents si algun soci antic de l’entitat ho sap.
7. Torn obert de paraules.
En aquest punt de l’assemblea, s’obre el torn de precs i preguntes.
La sòcia Dolors Bramon només comenta que troba a faltar en el curs d’història de
Catalunya, l’apartat de la Catalunya Islàmica. Jordi Galofré, com a vocal
organitzador del curs contesta que ha estat molt oportuna la puntualització perquè
precisament faltava el conferenciant per aquesta conferència. Així doncs, queden
d’acord per la col·laboració de la Dolors Bramon al curs d’història.
El President acaba dient que si no hi ha més precs i preguntes, tot seguit es passarà
a fer la presentació del Quadern número 31 del Centre, referent a les ponències
del Col·loqui de Tardor sobre la guerra del francès, que porta per títol “La guerra del

francès al Pla de l’Estany”, en el decurs de la qual es retrà un breu homenatge al
desaparegut consoci Joan Vilardell, que va escriure un capítol del llibre esmentat.
Abans de donar l’acte per acabat, el President recorda la mort del que havia estat
membre de la Junta Directiva durant uns quants anys, el soci Lluís Martí Salló.
S’acaba l’assemblea de socis anual a les 11:45 del matí.
Tot seguit, a proposta d’un soci assistent a la Sala, la nova Junta es fa una
fotografia, tot i que falten alguns membres.

Joan Anton Abellan
President del CECB

Rosa Alsius Suñer
Secretària sortint del CECB

Mariona Juncà Bonal
Secretària del CECB

Banyoles, gener de 2013.

