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El perquè d’aquest butlletí
Amb aquest butlletí, dirigit preferentment als socis, volem obrir una nova etapa
coincidint amb la renovació de la Junta Directiva, que va tenir lloc el gener d’enguany a l’Assemblea General de l’entitat, però també pretenem oferir una millor
i més àgil comunicació amb els nostres associats, que s’ha de complementar
–amb el temps–, amb l’ús de les noves tecnologies a partir de les quals intentarem mantenir un contacte permanent.
Així mateix, amb la voluntat de donar a conèixer a totes aquelles persones interessades en la defensa i promoció del patrimoni històric, arqueològic, arquitectònic, etnològic, natural i paisatgístic del Pla de l’Estany, no només volem
recordar el que ha dut a terme la nostra entitat durant els seixanta-set anys de
la seva existència oficial, sinó sobretot el que fa dia a dia gràcies a l’esforç de
les persones que hi col·laboren directament i la dels socis que li donen suport
econòmic.
Aquest butlletí, doncs, ens sembla doblement necessari: per una banda perquè
aquells que fa anys que ens afavoreixen amb el seu suport, coneguin de primera
mà –sense esperar a la sempre feixuga i d’escassa assistència, per bé que necessària, Assemblea General– les decisions que prenen aquells a qui se’ls ha donat
confiança, així com les activitats que al llarg de l’any es van portant a terme en
compliment del previst en l’esmentada assemblea, i per altra banda, sobretot,
per aconseguir una fórmula de contactar amb l’entitat per tal de conèixer opinions i assumir propostes procedents dels associats.
Així, doncs, encetem aquesta nova via de comunicació amb l’esperança que
esdevingui un bon mitjà d’informació i d’apropament entre tots.

El passat 31 de gener, en el decurs de l’Assemblea Anual
de Socis i seguint el que dicten els estatuts, es va procedir a la renovació de part de la Junta Directiva, que va
quedar conformada de la següent manera:
president: Jeroni Moner
vicepresident: Jordi Colomer
secretària: Rosa Alsius
tresorera: Mariona Juncà
vocal: Àngel Vergés
vocal: Julià Maroto
vocal: Jordi Galofré
vocal: Joan Anton Abellan
secretària administrativa: Maria Àngels Reverter
Aquesta Junta és la continuadora d’aquella sorgida el 25
de novembre de 1943, amb la idea de “coordinar la labor
per a l’estudi de la Comarca de Banyoles i la conservació
del seu patrimoni artístic i arqueològic...” i que naixia de
la mà de Ramon Alsius, Jaume Butinyà, Lluís G. Constans, Josep Maria Corominas, Francesc Figueras, Santiago Franch, Josep Maria Pau i Miquel Vilanova: el Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles.
Set anys més tard, amb un bon bagatge d’actuacions a la
seva esquena i amb una junta consolidada, el gener de

1950, i per tal de donar forma jurídica a l’entitat i a la
vegada regularitzar-ne el seu estat legal, s’elaborava un
avantprojecte d’estatuts. Tot i així, encara haurien de
passar uns quants anys, fins a mitjan del 1967, perquè
s’encarregués a un lletrat gironí la redacció d’aquests
estatuts, que van ser aprovats definitivament el 31 de
desembre de 1967.
Vuit mesos més tard, el 2 d’agost de 1968, es formalitzà
l’Acta de Constitució oficial del “Centro de Estudios Comarcales”, que va ser aprovada governativament, juntament amb els estatuts, el 10 desembre del mateix any,
estatuts que amb el pas del temps i els canvis soferts al
país, tant a nivell social com polític i cultural, anys més
tard, es van modificar en una Assemblea Extraordinària,
celebrada el 2 de juny de 1985 el que va permetre, entre
altres qüestions, la recuperació del nom en català.
Al llarg d’aquests gairebé setanta anys d’existència, tres
han estat les persones que han regit el destí de l’entitat:
en Jaume Butinyà i Granés (1943 - 1983), en Salvador
Juncà i Busquets (1983 - 1994) i en Jeroni Moner i Codina (des del 1994), els quals, i tal i com han assenyalat
sempre els seus estatuts, han estat recolzats pels socis
que són els que elegeixen les persones que conformen
la Junta Directiva.
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Què
fem?
65
abys d’activitat
Què fem:
més més
de 65 de
anys
d’activitat
Des d’un bon començament, i fidels als principis de
l’entitat, el Centre s’ha distingit per la recuperació de
la nostra història i la creació i gestió des dels seus inicis,
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (1943)
i de l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (1952). Al
llarg d’aquests anys, i per tal de poder desenvolupar tota
aquesta activitat, es varen anar creant diferents seccions, que foren les responsables de portar a terme un
seguit d’actuacions dins la nostra comarca, com poden
ser les dutes a terme en els jaciments arqueològics de
Serinyà, Porqueres, Vilauba o al Dolmen de Can Closes
a Pujarnol, les col·laboracions en la restauració de diferents edificis medievals de Banyoles i fins i tot del propi
edifici de la Pia Almoina, seu de l’entitat i del Museu
Arqueològic Comarcal, de la restauració del qual sempre n’ha assumit la responsabilitat. Actualment, la organització amb seccions s’ ha modificat i les iniciatives
sorgeixen directament de la Junta i, si escau, es formen
grups de treball o comissions per a temes concrets.
Però a banda d’aquestes actuacions, també en podríem
citar d’altres, de les quals només en farem un breu resum, perquè seria molt feixuc fer la relació de tot allò
en què –al llarg d’aquest anys– el Centre ha dut a terme:
• Publicacions. El març de l’any 1948 s’editaven els primers Quaderns del CECB. Era un publicació, en format de “Annals”, on els prohoms del moment, tant en
l’àmbit científic com en l’humanístic, plasmaven les
seves investigacions. Des de llavors i fins al dia d’avui,
han estat 27 el números d’aquesta col·lecció que han
vist la llum, tot i que, amb el pas dels anys, han deixat
el format d’annals miscel·lanis per convertir-se en quaderns monogràfics. També s’ha de destacar la monumental obra de Mossèn Constans, el Diplomatari, que
en sis volums aplega tots els documents que, sobre la

comarca, l’illustre banyolí va recollir
al llarg de la
seva vida. Però
no tot s’acaba
aquí, sinó que
també s’han editat monografies,
coedicions, fulletons, separates,
etc. fins a arribar
a conformar un fons
de més d’una seixantena de publicacions.
• Exposicions. Al llarg d’aquest anys són moltes les exposicions en les quals ha col·laborat o bé ha organitzat.
Per destacar-ne algunes de les més recents: “Banyoles
fa un milió d’anys” (1987), “Pere Alsius i la Mandíbula
de Banyoles” (1988), “Els recs de Banyoles” (1990), “El
CECB 1943-1993. 50 anys d’esforç” (1993), “Els Mateu:
cent anys de fotografia a Banyoles” (1996), “Llops i humans a Catalunya. Del passat al present” (2008).
• Concursos de fotografia. Des de l’any
2000 el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles organitza juntament amb
Limnos, la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona i darrerament
el Museu Darder, i amb col·laboració
amb el Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona, el Concurs de
fotografia de la natura. Les fotos guanyadores s’exposen al Museu DarderEspai d’Interpretació de l’Estany i a
la Facultat de Ciències de la Univer-

sitat de Girona. La temàtica escollida sempre té a veure
amb la natura i fins ara s’han tractat: “Els fenòmens
atmosfèrics i els seus efectes” (2000), “Les plantes i el
paisatge vegetal” (2001), “Fauna d’ambients aquàtics”
(2002), “El medi geològic: roques i paisatges” (2003),
“Home i natura: amics o enemics” (2004), “L’Aigua”
(2005). “Els Boscos” (2006), “L’Aire” (2007), “Contaminació i problemes ambientals” (2008), “Ambients
rurals” (2009).
• Sortides i excursions. Al llarg dels anys, hem organitzat moltes sortides, totes elles amb un rerefons cultural
o científic, tant per la nostra comarca: Vilauba, Ermedàs, Incarcal, el castell de Porqueres, les coves de Serinyà, els estanyols de Sant Miquel de Campmajor... ,
com fora d’ella: Barcelona, Santes Creus, Talteüll, Fontfreda, Narbona...
I evidentment, una llarga llista de conferències, xerrades, tertúlies...

A més d’aquestes activitats, adreçades al públic en general, se’n fan d’altres amb unes peculiaritats més específiques, com poden ser:
• Beques de recerca comarcal “Joaquim Palmada i
Teixidor”. Creades l’any 1999, inicialment com a Premis “Joaquim Palmada i Teixidor” i amb l’objectiu de
fomentar la investigació a la nostra comarca, tant en
el camp humanístic com en el científic. Des de l’any
2003 compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Banyoles i del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Actualment, més d’una cinquantena de projectes presentats al llarg d’aquests anys vénen a demostrar l’interès que ha despertat aquest tipus de premi entre els
investigadors de la comarca.

• Col·loquis de tardor. La tardor de 1993 es va posar en
marxa un nou projecte, que ha tingut continuïtat fins
al dia d’avui. Cada tardor, juntament amb la Universitat de Girona, el Centre d’Estudis organitza un col·
loqui d’alta divulgació científica, d’un a tres dies de
duració segons la temàtica posada a debat i procurant
sempre que el seu interès tingui alguna relació amb
la nostra comarca. Estan adreçats tant a la comunitat
científica i universitària com a la societat civil en general, interessada per a cada tema específic. Fins ara se
n’han celebrat setze i sovint s’han publicat posteriorment en forma d’uns Quaderns monogràfics. Els temes
tractats han estat molt diversos: la llengua catalana, el
mas medieval, la ciutat medieval, l’art gòtic, la farga
catalana, la història recent, l’educació, el clima local,
l’estany, la gestió ambiental, la geologia, la paleontologia, el burro català, el llop, les llegendes i els equipaments museístics.
El Centre també ha estat l’amfitrió o bé ha col·laborat
a organitzar activitats com les Jornades de l’Estany dels
anys 1984 i 1990; la VII Assemblea d’Estudis Comarcals;
les Assemblees anuals de l’Associació d’Estudiosos del
Judaisme Català i de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans; el Col·loqui Internacional de Prehistòria del Món Mediterrani durant el Pleniglacial (1800012000 BP), amb la UB i la UdG o la V Trobada de Centres
d’Estudis Locals i Comarcals de les terres de Girona, amb
el Patronat Eiximenis.
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Notícies i activitats

Notícies i activitats

Assemblea anual de Socis

El 31 de gener d’enguany, a la Sala Corominas de la de
Pia Almoina es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària de socis del Centre d’Estudis Comarcals amb
l’assistència de 18 persones entre membres de la Junta
i socis de l’entitat. Després de les lectures i aprovació
de l’acta de l’assemblea anterior, de la memòria d’activitats i del balanç econòmic del 2009, es va procedir
a l’aprovació de pressupost per a l’any 2010 en relació
al qual s’aprovà per unanimitat l’augment de la quota
anual de soci, que passa de 20 a 25 euros i la quota
d’estudiant de 10 a 15 euros.
A continuació es va dur a terme la preceptiva renovació de càrrecs de quatre dels vuit que conformen la
Junta Directiva. En primer lloc, a falta de cap candidatura presentada i d’acord amb els estatuts, el president
Jeroni Moner continua en el seu càrrec pels següents
dos anys, mentre la secretària Rosa Alsius va ser reelegida pels propers quatre. Així mateix van ser elegits per
quatre anys els dos nous vocals Anton Abellan i Jordi
Galofré. Segueixen en els seus càrrecs, el vicepresident

Jordi Colomer,
la
tresorera
Mariona Juncà
i els dos vocals
Àngel Vergés i
Julià Maroto.
L’assemblea va acabar amb el torn de precs i preguntes, en el qual diferents socis assistents van intervenir.
Es va parlar de la necessitat de millorar la comunicació amb el soci mitjançant el correu electrònic i és
per aquesta via que s’informarà de les activitats del
Centre. També tingué lloc un interessant debat sobre
la situació de les peces de l’Arqueta de Sant Martirià,
i també sobre l’estat actual de la casa de Can Sisó de
Guèmol, una de les masies més antigues de Banyoles
que amenaça ruïna. Finalment es va discutir la necessitat de prendre mesures per incrementar el numero
de socis de l’entitat i donar-la a conèixer millor entre
els banyolins. Aquesta és una de les tasques que, precisament, s’ha imposat la nova Junta Directiva.

Concurs literari

Educatiu del Pla de l’Estany, el Museu Darder, l’Escola

tar els nens i les nenes de les escoles i instituts de la
comarca a escriure una història que expliqués l’origen,
de manera divertida i enginyosa, d’algun fenomen natural de la nostra comarca. Hi han participat 28 nois
i noies en cinc categories, que van de cicle inicial fins
al Batxillerat.

de Natura i la Biblioteca Comarcal. Es tractava d’invi-

El jurat, format per diversos membres de cada enti-

El dia 23 de maig, a les 17 h, es va fer el lliurament de
premis del concurs del projecte “Llegendes i Paisatges
del Pla de l’Estany” a la sala Corominas del Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles, concurs impulsat
pel CECB amb altres entitats de la ciutat com el Servei
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tat, va trobar convenient declarar deserts els premis
en la categoria D (secundària), i ampliar-los en la B
(cicle mitjà de primària), per la qualitat i l’enginy dels
contes presentats en aquest grup. Al mateix temps, el
jurat va estimar oportú premiar només un conte del
nivell A (cicle inicial) i del nivell C (cicle superior de
primària).

alumnes totes dues de l’escola de Casa Nostra; Jofre

Els premiats van ser els següents: Categoria A, cicle
inicial, Aleix Guilana, de l’escola de Casa Nostra, pel
conte “El drac i els habitants”. Categoria B, cicle mitjà,
Elisenda Veciana, per “Les dones d’aigua de l’estany
d’Espolla”, i Nina Grabuleda, per “El drac de cendra”,

Miquel Torrent i Íngrid Calpe varen fer la lectura de

Costa, de l’escola Carles de Fortuny, per “El gegant
amb caputxa”, i Clàudia Masachs, de l’escola de la
Draga, per “La font de la Puda”. Finalment, pel nivell
C, cicle superior, s’atorgà un premi a Laia Pèlachs, de
l’escola Baldiri Reixac, pel conte “Els misteriosos estanyols”. En l’acte de lliurament de premis, els actors
les obres guanyadores. Així mateix, el CECB va editar
un llibret, il·lustrat per Nuria Chacón, amb els contes
guanyadors. Després de l’acte es va poder assaborir un
got de xocolata desfeta.

Estudi de la vida i obra de Pere Alsius
Actualment s’està duent a terme l’inventari de tot el
fons particular de Pere Alsius i Torrent. El paper del
Centre d’Estudis Comarcals en aquest tema és el de
supervisió i seguiment –4 membres de la junta hi col·
laboren directament–, conjuntament amb la família
i els professors de la Universitat de Girona, Joaquim

Puigvert i Narcís Soler. L’inventari ha estat encarregat
a l’arxiver banyolí, David Masgrau. Aquest inventari és el pas previ a l’estudi biogràfic aprofundit sobre
Pere Alsius que, per voluntat de la família Alsius, realitzaran els esmentats professors de la Universitat de
Girona i que en un futur s’haurà de publicar en forma
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de llibre. També facilitarà tot altre estudi sobre la vida
i l’obra d’aquest il·lustre banyolí, com és el cas del
projecte que es relaciona a continuació.
Així, paral·lelament, Àngel Vergés, vocal del CECB, i
Joan Armangué, de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer,
han presentat una sol·licitud de beca d’investigació
a l’Institut Ramon Muntaner per a estudiar les Notes
Folklòriques, obra inèdita de Pere Alsius que roman
encara molt desconeguda. La idea de treballar con-

juntament va sorgir a partir de les profitoses trobades
del darrer col·loqui de Tardor, “Llegendes i Paisatges
dels Països Catalans”, organitzat pel CECB i la UdG
i que va reunir diversos experts en etnopoètica. Vergés i Armangué foren dos ponents d’aquest col·loqui
i junts van veure la necessitat de treballar plegats en
un projecte d’estudi i investigació, que possiblement
podria cloure amb l’edició anotada d’aquesta obra de
Pere Alsius.

Visita de “Oasis” als recs de Banyoles
El 14 i 15 de maig es va celebrar una trobada del grup
“Oasis”, que està integrat per diversos arquitectes de
Barcelona i alguns de l’estranger que estan fent la seva
tesi doctoral, interessats en les qüestions del paisatge i
de l’economia sostenible.
El sistema de recs i les hortes de Banyoles van centrar
les visites i el debat posterior, que va tenir lloc a la
Sala Corominas seguit per un nombrós públic i en el
qual hi van participar l’arquitecte Esteve Corominas,

urbanista i redactor del Pla
d’Urbanització del terrenys
a llevant del monestir de
Sant Esteve de Banyoles,
Moisès Jordi, ambientòleg
i president de Limnos, i
Jeroni Moner, arquitecte
i president del Centre
d’Estudis.

Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques
Gironines
El dissabte 12 de juny, a La Sala de Camós, el Centre
va ser l’amfitrió de la XV Trobada de Centres d’Estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis. És aquesta
una trobada que any darrere any té lloc de manera itinerant i que, acollida per un dels centres adscrits, serveix perquè s’exposin els resultats de les beques concedides pel Patronat i per conèixer millor les activitats
dels centres, així com per gaudir d’alguna conferència

de tema d’actualitat o d’un estudi local i d’una visita
d’interès patrimonial.
En el nostre cas, i després d’unes paraules de benvinguda per part del Srs. Pere Freixas, director del Patronat Francesc Eiximenis, Narcís Masanas, alcalde de
Camós, i Jeroni Moner, president del Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles, es va procedir a la presentació
de les beques de recerca del Patronat. Després d’un

moni– relacionada amb el municipi de Camós, es va
significar un modest homenatge a aquesta població
de la nostra comarca.

Seguidament es va fer una visita a l’edifici medieval de
La Sala i a l’església de Sant Vicenç de Camós i després
del dinar de comiat i la cloenda de la jornada, que va
anar a càrrec del diputat de Cultura i vicepresident
de la Diputació de Girona, en tant que president del
Patronat Eiximenis, es va visitar la vil·la romana de
Vilauba i atendre amb explicacions dels Drs. Pere Castanyer i Joaquim Tremoleda, responsables de l’excavació i estudi del jaciment. D’aquesta manera, amb
tota l’activitat –local, conferència i visites al seu patri-

X Concurs fotografia de la natura
Aquesta edició es dedica als “Aiguamolls i zones humides.” El concurs és organitzat pel CECB, Limnos, la
Facultat de Ciències de la UdG i el Museu Darder-EIE.
Les fotos guanyadores s’han exposat al Museu DarderEIE durant el mes de juliol i al vestíbul de la Facultat
de Ciències a la tardor. Enguany, s’han presentat 114
fotografies per un total de 38 persones presentades.
La dotació per al primer premi és de 450 euros i per
als quatre premis especials és de 225 euros. Un d’ells,
a la millor fotografia sobre les plantes o els animals
dels ambients aquàtics, un altre per una foto feta pel

personal de la UdG, un altre per
una persona jove (menys de 18
anys) i un altre on es presenti una fotografia feta al Pla de
l’Estany. La presentació de l’exposició i entrega de premis es
va fer el divendres 2 de juliol,
i l’exposició es va poder veure
durant tot el mes de juliol.
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breu descans, el Sr. Jusèp Boya, del Museu d’Història
de Catalunya, va fer una conferència que duia per títol “Un museu sobre Catalunya obert al món: el projecte del nou Museu Nacional d’Arqueologia, Història
i Etnologia de Catalunya” a la qual va seguir-ne una
altra sobre “Masos i remences a Camós a la Baixa Edat
Mitjana” a càrrec de la Dra. Rosa Lluch.
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Properes
activitats
Properes activitats
Col·loquis de Tardor

Publicacions

En la seva dissetena edició, el Col·loqui de Tardor d’enguany se celebrarà els dies 26, 27 i 28 de novembre i tindrà com a objecte d’estudi la Guerra del Francès (18081814) al Pla de l’Estany. Pensem que l’elecció d’aquest
tema és encertada i actual, ja que s’està celebrant el bicentenari d’aquesta guerra i sembla, per tant, que és un
bon moment per fer una síntesi de les darreres recerques
sobre la Guerra del Francès a la comarca del Pla de l’Estany, tot emmarcant-les en una perspectiva de caràcter
més general. Això ha de permetre revisar les interpretacions clàssiques sobre el conflicte i alhora oferir elements de reflexió sobre la influència d’aquells anys en la
història contemporània de la comarca i també sobre la
guerra com a element de canvi històric.

Per aquest any està previst que vegin la llum “Llops i
humans a Catalunya. Del passat al present” i “La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics”.
Ambdues publicacions sorgides de dos dels darrers Col·
loquis de Tardor.

En el Col·loqui sobre la Guerra del Francès estan previstes conferències d’Anna Maria Garcia (catedràtica d’Història Contemporània de la UdG), Lluís Ferran Toledano
i Gemma Rubí (professors d’història contemporània a la
UAB), Genís Barnosell (professor d’història contemporània a la UdG), Josep M. Fradera (catedràtic d’història
contemporània a la UPF), Jordi Bohigas (UdG) i Pablo de
la Fuente (UOC), Lluís Serrano (UdG) i Albert Pons, Joan
Vilardell (CECB) i Josep Grabuleda (arxiver municipal
de Banyoles).
El Col·loqui s’iniciarà amb la inauguració a Banyoles
d’una exposició itinerant sobre la Guerra del Francès a
les comarques de Girona, organitzada pel Patronat Francesc Eiximenis, i es complementarà amb una visita guiada, dirigida per Miquel Rustullet, a alguns dels escenaris
d’aquesta guerra a Banyoles.

Conèixer el Pla de l’Estany
Fruit d’una col·laboració entre el Centre d’Estudis i el
Centre Excursionista de Banyoles, fa uns anys es van
programar una sèrie de sortides arreu de la comarca per
conèixer la diversitat de paratges naturals i elements arquitectònics. Les sortides van començar el mes de gener
de 1999 i es van anar realitzant al llarg de més de sis
anys, fins al febrer de 2005. En total, es van fer trenta-set
sortides, a llocs tan diversos com la Roca dels Capellans
de Falgons, on s’amagaven els emboscats; l’església parroquial de Sant Martí d’Ollers, on va viure Mn. Baldiri
Reixach; el naixement del Terri, al veïnat de Mas Riera;
Galliners, on el trull d’oli d’en Bardera va tornar a produir oli; el pou de glaç de Palou, on es va netejar l’entorn;
Ermedàs, per visitar la bòbila romana; restes d’arquitectura industrial, com la Farga de Banyoles; masies notables, com Can Traver d’Usall o Can Frigola de Mata... La
nostra comarca és petita, però rica en elements arquitectònics i paisatgístics que convé conèixer, valorar i conservar. El Centre d’Estudis i el Centre Excursionista tenen el
propòsit de reprendre aquesta activitat, que considerem
d’un gran interès, perquè és una bona manera de fomentar el coneixement i l’estimació envers la nostra comarca. La primera sortida d’aquesta nova tongada d’activitats tindrà lloc el mes de setembre d’enguany. S’indicarà
oportunament la programació de tota la temporada, així
com el lloc i el dia de la primera sortida.

L’objectiu principal de l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana,
és donar suport als Centres i Instituts d’Estudis que tenen com a prioritat la recerca i la difusió de la història,
la geografia, l’etnografia, el patrimoni, la literatura, etc.,
dins el seu entorn més immediat, l’àmbit local i comarcal, i com es de suposar, el Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles n’és un dels seus components.
Si heu entrat en la seva pàgina web www.irmu.org haureu pogut veure que hi ha una gran quantitat de informació, sobre activitats, notícies, bibliografia, etc. que

generen aquests centres, però també hi ha un apartat
que sota el nom d’INVESTIGADORS, vol ser un lloc de
trobada de tots aquells que ens agrada la recerca, de manera que qualsevol que vulgui fer una investigació sobre
un tema concret, tingui la possibilitat de contactar amb
altres investigadors que treballin el mateix camp.
Per això us demanem que, si esteu interessats en formar part d’aquest llistat d’investigadors, ens feu arribar el vostre nom i cognoms, adreça de correu electrònic
i àmbits de recerca i us hi afegirem.

Per
quèfer-se
fer-se
sociCECB?
del CECB?
Per què
soci del
El CECB és una entitat dedicada a l’estudi, difusió i preservació del patrimoni artístic, natural, etnològic, històric... de la nostra comarca. Fer-se soci del CECB vol
dir ajudar a fer possible i a potenciar aquesta tasca de
promoció de la cultura de la nostra ciutat i de la nostra
comarca. Ser soci representa ajudar a preservar activament el patrimoni cultural i ajudar tant a la investigació i recerca com a la difusió d’aquests coneixements. És
una tasca meritòria i positiva, que continua un camí iniciat ja fa anys i que necessita l’ajuda i la col·laboració de
tothom que tingui sensibilitat per aquestes qüestions.
És per això que us invitem a fer-vos socis del CECB.

Com fer-se soci
L’únic requisit per ser soci del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles és ser major de setze anys i pagar la quota establerta.
Per fer la inscripció, podeu fer-ho de diferents maneres;
Personalment al propi centre, a la plaça de la Font, núm.
11, de Banyoles, els divendres de 16 h a 20 h.
Per telèfon, al 972 57 23 61, en el mateix horari.

Per correspondre d’alguna manera a aquesta ajuda, tots
els socis del CECB reben gratuïtament un exemplar de
totes les publicacions que publica l’entitat edita i tenen
la possibilitat d’assistir, també de manera gratuïta als
Col·loquis de tardor que se celebren cada anys. Els socis
tenen també accés lliure a la biblioteca del Centre, una
biblioteca, única a la comarca, que conté prop de 7000
llibres i publicacions periòdiques i que és especialment
completa en temes d’índole local. A més, els socis reben
informació puntual sobre totes les activitats que s’organitzen, via correu electrònic i postal.

Enviant un correu electrònic a cecbanyoles@ddgi.cat indicant el nom i un telèfon de contacte i ens posarem en
contacte amb vosaltres
La col·laboració econòmica és de 25 € l’any i de 15 € per
als estudiants.
SI VOLEU REBRE INFORMACIÓ PUNTUAL DE LES
ACTIVITATS DEL CENTRE, VIA CORREU ELECTRONIC,
envieu-nos un mail amb el vostre nom i cognom a
cecbanyoles@ddgi.cat

Centre d’Estudis Comarcals 11

Institut Ramon Muntaner

Institut Ramon Muntaner

CENTRE D’ESTUDIS
COMARCALS DE BANYOLES
Tel. 972 57 23 61
(horari: divendres de 16 a 20h)
Plaça de la Font, 11
17820 BANYOLES
cecbanyoles@ddgi.cat
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