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Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de 2015
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Diumenge, 25 de gener de 2015
L’Assemblea General de Socis que celebra el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles anualment, es va celebrar el diumenge 25 de gener. L’acte tingué lloc
a la Sala Corominas de la Pia Almoina, a la Plaça de la Font número 11, de
Banyoles.
S'inicia la sessió a les 12.00, en segona convocatòria, amb la següent ordre del
dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària,
celebrada el 26 de gener de 2014
2. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva
3. Informe de les activitats de l'any 2014
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes
de l’exercici 2014
5. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2015
6. Informació de les activitats previstes per a l'any 2015
7. Torn obert de paraules
Els assistents a l’acte són els següents:
J.A. Abellan, Carles Puncernau, Jordi Galofré, Pere Noguer, David Masgrau,
Mariona Juncà, Jeroni Moner, Elisabet Saus, Elisenda Galceran, Pilar Cruells,
Guillem Guillaume, Josep Callís Figueras, Mateu Butinyà, Jaume Tarradas,
Josep Mª Reyes, Jaume Colomer, Xavier Butinyà, Pere Sagols, Alexandra
Navarro, Salvador Sarquella, Dolors Pinatella, Josep Mª Massip, Núria Oller,
Lluis Pau, Eugeni Revuelta, Ramon Folch, Josepa Bru, Marisa Benavent, José
Quesada, Fernando Ramos, Angels Sanz i Josep Mª Casellas.
S'excusen: Mª Àngels Juanmiquel, Rosa Lluch.
El president comença l’acte agraint al Museu Darder i al Centre Excursionista
de Banyoles que ens cedeixin les seves sales per fer les conferències del
CECB, doncs la sala del Centre està en mal estat i no es recomanable
l’assistència d’un fòrum molt nombrós. Tot seguit en Jeroni Moner explica com
va l’estat de les obres.
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ASSUMPTES TRACTATS:
1. Repàs i aprovació de l’acta de l’ Assemblea Ordinària de Socis de l’any
anterior, celebrada el 26 de gener de 2014.
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 26 de gener de 2014.
Es posa a votació, un vot en blanc i s'aprova per majoria. Dos socis la signen
en prova de conformitat.
2. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.
 En Miquel Cuenca s’ha donat de baixa de la Junta, s’agraeix la tasca
duta a terme durant el temps que ha estat membre de la mateixa, així
com la gran labor duta a terme en la preparació del Col·loqui de Tardor
2014.
 Hi ha canvis en la secretària del centre, la Mariona Junca va demanar de
deixar la Junta, se li va permetre de deixar el càrrec de secretària però
se li va demanar que seguís dins la Junta, com a vocal, doncs la seva
experiència és de gran vàlua. Al seu lloc va entrar l’Elisabet Saus.
3. Informe de les activitats portades a terme pel CECB l’any 2014.
 El número de socis va augmentant cada any, aquest passat va
augmentar en 11 socis.
 Activitats:
◦ Cicle de Sortides “Conèixer el Pla de l’Estany”
▪ 12 de gener. Visita a l’església de Santa Caterina d’Espasens,
restes del castell i exterior de Can Ginebreda.
▪ 9 de febrer. Visita a Serinyà: caminada fins a l’ermita de Sant
Miquel Sesvinyes i coves de la Bora Gran.
▪ 9 de març. Visita a la col·lecció de maquetes de carros, d'en
Josep Congost. Després es va anar a l'Arxiu Comarcal per veure
com es conserven i guarden els diferents documents. Per acabar,
es va visitar el claustre i l'arqueta.
▪ 13 d'abril. Dolmen de Pujarnol, Can Congost i Can Crous. En
aquesta última sortida de la temporada es va fer un
reconeixement per la tasca feta en aquests darrers anys per en
Josep Mª Massip, Jordi Galofré i en Miquel Rustullet, obsequiantlos amb un dibuixos obra de l'artista local Rafael Dehesa.
◦ Curs d’Història de Catalunya
▪ 17 de gener, conferència: El passat islàmic de Catalunya (Dolors
Bramon). Sortida 19 de gener: Balaguer
▪ 14 de febrer, conferència: Baixa edat mitjana a Catalunya (Rosa
Lluch). Sortida 16 de febrer: Castell de Montsoriu
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▪ 21 de març, conferència: Aspectes artístics: l’art gòtic (Guerau
Palmada). Sortida 23 de marc: Montblanc
▪ 25 d'abril, conferència: La vila de Banyoles a l'època medieval
(Lluís To). Sortida 27 d'abril: Vic
▪ 24 i 25 de maig, sortida fi de curs al Palau dels Reis de Mallorca,
a Perpinyà, i al Palau del Papes, d’Avignon.
▪ 24 d'octubre, conferència: Els segles XVI i XVII a Catalunya
(Joaquim Nadal). Sortida 26 d'octubre: Castell de Salses
▪ 14 de novembre, conferència: El Renaixement i el barroc
(Joaquim Garriga). Sortida 15 de novembre: Barcelona
▪ 19 de desembre, conferència: La fi de l’estat català (Jordi
Galofré). Sortida 21 de desembre: Castells de Cardona i
Talamanca.
◦ Recuperació del Patrimoni, en Carles Puncernau explica que es duu
a terme en col·laboració dels respectius ajuntaments, el CEB i el
CECB. Sortides que s’han realitzat:
▪ 8 d'abril: Font de Brenys (Porqueres)
▪ 6 de maig: Pou de glaç (Serinyà)
▪ 4 de juny: Rentador de Corts (Cornellà del Terri)
▪ 7 d'octubre: Oratori de Sant Ferriol (Sant Miquel de Campmajor)
▪ 11 de novembre: Pont de Can Grapes (Camós)
▪ 2 de desembre: Biot de Ca l'Hospici (Esponellà)
En Carles Puncernau també explica que estan buscant Decimars,
que són pedres de delma parroquial; els trobats fins ara estan dins
boscos molt embardissat en el municipi de Vilademuls.
◦ Col·loqui de Tardor Es va celebrar entre el 21 i el 23 de novembre a
l'Auditori de banyoles amb el títol de: La Música culta a les
comarques gironines. Del gregorià a l'electroacústica. El president
explica la complexitat d'aquest col·loqui en el que en certs moments
es varen intercalar conferències amb petits microconcerts. Es dóna
les gràcies un cop més a en Miquel Cuenca per la feina feta en la
preparació dels concerts, així com a la Carme Pardo, que en
representació de la UdG, n'era l'altre codirector.
◦ Curs de Patrimoni Geològic. La seva coordinació és a càrrec d’en
Salvador Sarquella.
▪ 20 de setembre: Introducció al Curs de patrimoni geològic: Les
Roques (Salvador Sarquella)
▪ 4 d'octubre: Les Roques com a recurs arquitectònic (Fernando
Ramos). 5 d'octubre: Geologia Urbana a Banyoles (Fernando
Ramos)
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▪ 29 de novembre: De Sant Joan les Fonts a Banyoles (Salvador
Sarquella)
◦ Publicacions
▪ Quadern 34. Aigua i ciutat: Recs de Banyoles, història i futur,
corresponent al Col·loqui de Tardor de 2013,
▪ Butlletí número 8
▪ Butlletí número 9
El president recalca la serie d'articles que en Jeroni Moner va
publicant en cada Butlletí sobre la història del Centre i que seran la
base per un futur llibre que es preveu editar l'any 2019 en motiu del
75è aniversari del Centre.
◦ Altres activitats:
▪ XIII Concurs de Fotografia de la Natura.
▪ 26 de gener. Presentació del llibre Paleografia al comtat de
Besalú.
▪ 26 d'abril. Trobada de la Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana.
▪ 22 de maig. Presentació del llibre Els jocs retrobats.
▪ 22 d'agost. Visita a Ermedàs
▪ 21 de setembre. Visita a La Farga de Banyoles
▪ 10 d'octubre. Fira Medieval Fantàstica Aloja: Jacint Verdaguer i
les Aloges, a càrrec del soci Àngel Vergés
▪ 7 de novembre. En el marc de la trobada del Grup d'Estudis
Etnopoètics a Banyoles concert de Jordi Codina, concertista de
guitarra professional.
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes
de l’exercici 2014. En Pere Noguer, tresorer de l'entitat, explica els comptes:
Ingressos :
Romanent any 2013 ................................................... 11.810,70
Quotes Socis................................................................. 7.245,00
Recaptació sortides ...................................................... 2.445,00
Rendes patrimoni ......................................................... 4.440,00
Conveni Ajuntament de Banyoles................................. 7.929,75
Subvenció Pat.Eix. (Quad.33) (2013) .......................... 4.527,52
Subvenció Pat. Eiximenis (Col·loqui) .............................. 860,00
Subvenció I. Ramon Muntaner (Quad.33) ................... 1.150,00
Premi Recerca't 2013 ................................................... 1.000,00
Subvenció UdG (tres anys) .......................................... 1.500,00
Venda de llibres............................................................ 1.522,44
TOTAL ------------------------------------------------------------ 44.430,41
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Despeses:
Publicacions: Quadern núm. 33 i butlletí....................... 5.875,12
Organització Col·loqui de Tardor 2014.......................... 3.775,74
Concurs de fotografia ....................................................... 700,00
Secretaria (assegurances, etc) ......................................1.950,00
Aportació Vilauba ...........................................................1.929,75
Fons can Paulí .............................................................15.000,00
Despeses varies ............................................................ 1.080,40
Despeses pis carrer Navata .......................................... 1.000,00
Sortides curs d'Història .................................................. 2.337,01
TOTAL ------------------------------------------------------------- 33.648,02
Tancament de l’any 2014 amb un saldo positiu de 10.782,39.
S’aproven per unanimitat.
5. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per l'any 2015
En Pere Noguer explica les previsions per aquest any, no hi ha gaires
variacions respecta l’any anterior. Es manté la quota de socis de 25, 35 i 75
euros.
S’aprova per unanimitat.
Ingressos:
Quotes de socis ………………………………………….…. 8.000,00 €
Rendes de patrimoni ………………...………………....….. 3.500,00 €
Conveni Ajuntament de Banyoles ….....…………….……..7.929,75 €
Subvenció Patronat Eiximenis ……………………………...5.000,00 €
Subvenció IRMU ………………………………………………..500,00 €
Subvenció UdG …………..……………………..………………500,00 €
Altres (publicacions, etc) …................................................1.000,00€
TOTAL_______________________________________ 26.429,75€
Despeses:
Quaderns ……………………………………………………...6.000,00 €
Col·loqui de Tardor …………………………………………...3.000,00 €
Cursos i sortides ……………………………………………...2.500,00 €
Concurs de fotografia …………………………………………..400,00 €
Secretaria ……………………………………………………...3.500,00 €
Vilauba …………………………………………………………1.929,75 €
Butlletins …………………………………………………………500,00 €
Previsió adequació espai Can Paulí …………................…6.600,00 €
Despeses pis carrer Navata …...........................................1.000,00€
Biblioteca …........................................................................1.000,00€
TOTAL _______________________________________26.429,75€
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En Jeroni Moner explica les obres que s’han de fer al museu. De moment ja
s’han fet tres projectes i encara hi ha de pendents:
1.- INCASOL, les obres de can Paulí, la primera i segona part estan fetes,
queda pendent una tercera part que s’hauria d’haver acabat al 2014 però la
Generalitat no té diners.
2.- ABERTIS, hi ha un 1% de les autopistes del Pla de l’Estany destinat a
cultura, que es destinaran a intervencions al museu, està previst l’actuació dins
aquest any, el projecta és una entrada nova i definitiva al museu, l'accessibilitat
i el reforç dels sostres.
3.- Ajuntament de Banyoles, les obres estan previstes per finals d’aquest any i
començaments del proper, i en elles esta previst fer uns lavabos públics i una
doble entrada al museu.
El president s’apunta, per la propera assemblea de 2016, dur els plans de les
obres.
6. Informació de les activitats previstes per l'any 2014
◦ Curs d’Història de Catalunya:
▪ 16 de gener. Conferència: El segle XVIII a Catalunya (Jordi
Barris). Sortida 18 de gener: Cervera.
▪ 13 de febrer. Conferència: L’edat moderna al Pla de l’Estany
(Josep Grabuleda). Sortida 15 de febrer: Castell de San Ferran de
Figueres.
▪ 13 de març. Conferència: El segle XIX a Catalunya (fins a 1875)
(Genís Barnosell). Sortida 15 de març: Colònia Borgonyà i Museu
del Ter de Manlleu.
▪ 17 d'abril. Conferència: El segle XIX al Pla de l’Estany (fins a
1875). Sortida 19 d'abril: Museu de Ripoll i la Farga Palau.
▪ 30 i 31 de maig: sortida fi de curs a València.
◦ Curs de Patrimoni Geològic:
▪ 7 de febrer, conferència: De Santa Pau a Banyoles (Salvador
Sarquella). 8 de febrer, sortida: Valls de Sant Miquel i Mieres. El
Ser. Vulcanisme de la Garrotxa. Terrasses del Fluvià. Guixos de
Beuda. Formació d'Incarcal.
▪ 21 de febrer, conferència: De Rocacorba a Banyoles (Salvador
Sarquella - Ramon Julià). 22 de febrer, sortida: Conca lacustre de
Banyoles.
▪ 21 de març, conferència: De les Planes d'Hostoles a Banyoles
(Salvador Sarquella). 22 de març, sortida: La riera de Cogolls. Vall
de Llemena. Vulcanisme a Canet d'Adri.
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▪ 25 d'abril, conferència: De Sau a Tavertet (Manel Bonilla). 26
d'abril, sortida: Paleoambients sedimentaris. Serra de Cabrera. La
roca foradada de Cantonigrós.
▪ 16 i 17 de maig. Sortida fi de curs: Mines de carbó de Figols.
Fumanya
◦ Edicions de libres
▪ Guies de les sortides de Conèixer el Pla de l'Estany
▪ Quadern 35. La Música culta a les comarques gironines,
corresponent al Col·loqui de Tardor 2014.
▪ Butlletins n. 10 i 11
◦ Col·loqui de Tardor 2015
▪ 20 al 22 de novembre: Pere Alsius
◦ Cicle de Sortides “Conèixer el Pla de l'Estany”
▪ Està pendent de definit
◦ Fontades / berenades
▪ Proposta de fer-les a partir de maig, quan s'acabin les altres
activitats
◦ XIV Concurs de fotografia de la Natura
▪ El Tema és: “Muntanyes i turons”
◦ Recuperació del Patrimoni
◦ Pagina web.
▪ El president presenta les novetats de la pàgina web: la
Bibliografia del CECB.
▪ En Jordi Galofré comenta que hi ha unes 4.000 entrades. Que
tots els llibres estan catalogats i que principalment són d’autor
local (AL) i col·lecció local (CL), ja que com ja es va decidir fa
temps, la temàtica local és la especialització del centre. Ara
comença per les revistes (HEM).
7. Torn obert de paraules.
En Mateu Butinyà troba molt positiva la tasca de la Neteja del Patrimoni de la
Comarca i pregunta per Banyoles, si s’hi farà res. En Carles Puncernau diu que
la regidoria de medi ambient de Banyoles va especificar que ja tenia brigada
pròpia. En Mateu diu que els hem d'insistir perquè netegin el Mirador passat el
puig de Sant Martirià. En Carles Puncernau explica que és un tema de la
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brigada ja que ells ja ho farien però que no tenen eines per treballar amb
alçada.
En Mateu Butinyà pregunta per les pedres del Monestir dipositades a l'exterior
del clos monacal. En Jeroni Moner diu que les va ensenyar al personal de la
brigada perquè les retiressin, seguint ordres de l'alcalde, però que no han fet
res.
En Ramon Folch pregunta com quedarà el trasllat de la seu al nou local. En
Jeroni Moner explica que la sala on estem serà museu. A can Paulí hi haurà la
biblioteca del centre i la secretaria. Es compartiran espais amb el museu, com
la sala de reunions per actes amb 80-90 persones. Les sales de baix seran
d’exposició permanent.
I, sense més assumptes a tractar, es clou l'Assemblea a les 13.00, indicant que
a continuació es durà a terme la presentació del Quadern número 34, “Aigua i
ciutat: Recs de Banyoles, història i futur”, corresponent al Col·loqui de Tardor de
2013, per en Ramon Folch.
Vist i plau,

Joan Anton Abellan Manonellas

Elisabet Saus i Sala

President

Secretària

