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N’havíem parlat força temps, però la veritat sigui dita, ens va costar poder
arrancar; ara bé, amb aquest, ja són cinc els butlletins que portem fets. I en
aquest, a diferència dels anteriors, i gràcies a l’esforç de tots els membres de la
junta, hi podreu veure un canvi significatiu: una àmplia previsió d’activitats per a
la propera temporada que esperem que sigui del vostre gust, ja que a les Sortides
per conèixer la nostre comarca, que tant d’èxit tenen i que ens van acostant als
diferents municipis per tal de descobrir el patrimoni que amaguen, s’hi afegeix
un Curset sobre història de Catalunya al Pla de l’Estany, que combinarà les
xerrades amb visites a indrets relacionats amb el que s’ha explicat, i que preveiem
que duri més d’un curs, perquè el nostre viatge en el temps començarà en la
prehistòria i tenim la intenció que continuï fins als temps actuals.
També, enguany, i aprofitant el 1200 aniversari de la fundació del monestir de
Sant Esteve, volem dur a terme un Col·loqui de Tardor diferent, un col·loqui
adreçat a totes les persones que tinguin un mínim d’interès per la història i, en
aquest cas concret, en les persones que varen fer que avui en dia estiguem on
estiguem: els monjos benedictins. Per això el col·loqui començarà el divendres a
la tarda, amb una xerrada inicial duta a terme per l’abat de Montserrat i acabarà
el diumenge amb una visita a dos dels nostres tresors més preuats: l’arqueta de
Sant Martirià i el retaule de la Mare de Déu de l’Escala. I ja per acabar, encara ens
queden un parell d’activitats: la publicació d’un nou llibre de la sèrie Quaderns,
en aquest cas el dedicat a la Guerra del Francès, i un Cicle de Conferències
que volem dur a terme el darrer divendres de cada mes i que versarà sobre
temàtiques ben diferents, que aniran des del que va representar el TEI, passant
per la retaulística barroca de la comarca, el compromís de Casp o un repàs al
patrimoni comarcal.
En fi, com podeu veure tot un seguit d’activitats - i hem deixat de parlar del
Concurs de Fotografia, perquè ja en parlarem en el proper butlletí - que trobareu
explicades més endavant i que surten, com he dit, de l’esforç de la junta i de
diferents col·laboradors, però també de la resposta del soci en general, que es
concreta en la resposta donada a les darreres activitats que hem organitzat i
que es veuen recompensades també en un augment significatiu del nombre
d’associats, fruit del fet que, entre tots, anem propagant el nom del Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles i de les activitats que duem a terme.
Joan Anton Abellan

Informe de secretaria:
augment significatiu de socis
Després de l’arribada de la nova Junta, el febrer passat,
i reconeixent la raó que algun soci expressava a
l’assemblea, que calia fer una campanya per captar nous
socis, la vocalia pertinent va posar fil a l’agulla
Es va fer un llista de possibles coneguts que pensàvem
que podien estar interessats a fer-se socis del Centre, i
a partir d’aquí, ens vàrem començar a moure per tal de
contactar-hi, ja fos en persona o bé a través de correu
electrònic, si la primera opció no era possible. Realment
va ser sorprenent com la major part de les persones amb
qui vam contactar, van acceptar la nostra proposta, ja
fos fent-se socis a nivell individual o familiar.
D’altra banda es va contactar amb tot els ajuntaments
de la comarca, a fi de fer-los veure la necessitat
que col·laboressin amb el Centre i es fessin socis
institucionals. Aquí també va ser un èxit rodó, només
un ajuntament s’hi ha mostrat reticent. També el
Consell Comarcal i l’Arxiu van fer-se socis.

- La Col·lecció Local, que vol ser una col·lecció de
referència pel que fa a la temàtica banyolina i comarcal.
- La Col·lecció d’Autor Local, que vol aplegar totes les
obres publicades per autors de Banyoles i comarca,
siguin de la temàtica que siguin.
A l’anterior butlletí vam publicar una llista de llibres
que havien entrat a la biblioteca fins aleshores. Amb
posterioritat a aquesta llista, la Col·lecció Local s’ha
incrementat amb 46 títols i la Col·lecció d’Autor
Local amb 82 obres. Hem rebut aportacions de Joan
Anton Abellan, Rosa Alsius, Pere Arpa, l’Associació de
Comerciants de Banyoles, Laura Baix, Jaume Boix, Pere
Bosch, Josep Callís, Mn. Josep Clavaguera, Ernest Costa,
Àngel Dutras, l’Escola de Natura, Mn. Jordi Font, Jordi
Galofré, Jordi Gimferrer, Doli Guix, Roser Juanola, Àngel
Madrià, Salvador Martí, Fina Masgrau, Joan Parnau,
Enric Pujol, Anton M. Rigau, Dolors Rovirola i Josep
Tarrús. En total, des de l’anterior butlletí fins avui, han
ingressat a la biblioteca 128 títols. A final d’any, farem
una llista detallada de tots els llibres ingressats al llarg de
l’any i l’enviarem a tots els socis per correu electrònic.

Informe
de la Biblioteca del CECB

I aquí caldria afegir el dos darrers Quaderns publicats
pels Centre: “Llops i humans a Catalunya. Del passat al
present”, que correspon al numero 29 de la col·lecció i
que fou presentat el 20 d’abril pels socis Julià Maroto,
arqueozoòleg, i Josep Maria Massip, naturalista; i el
número 30, “Llegendes i paisatges dels Països Catalans”,
presentat el divendres 13 d’abril pel mestre i folklorista
Àngel Vergés i el professor i escriptor Jordi Colomer,
ambdós també socis del centre.

Continua a bon ritme la reorganització de la biblioteca
del Centre d’Estudis. Són moltes les persones que,
responent a la nostra crida, han aportat llibres per a les
dues col·leccions que volem potenciar:

Reiterem la crida a tots els socis perquè ens facin arribar
un exemplar de tots els llibres que publiquin, o hagin
publicat, per tal que la Col·lecció d’Autor Local sigui el
més completa possible.

En total, hem pujat de 203 fins a 250 socis, al voltant
d’un 25%, amb només cinc baixes en tot aquest període.
Pensem que la campanya ha donat el resultat esperat i
ens permetrà millorar les nostres ofertes d’activitats.
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El centre i el patrimoni
Un dels objectius que la nostra entitat ha procurat
complir des de la seva fundació és el de la defensa i
difusió del patrimoni històrico-artístic de la ciutat i
de la comarca. És en aquest sentit que el Centre actua
sovint no només com a consultor de l’administració i
també dels privats interessats en qualsevol tema referent
a la història i l’arquitectura de la comarca sinó que
habitualment treballa, fins allà on li és possible, per
donar a conèixer aquest patrimoni i per evitar-ne la seva
destrucció o desaparició.
Des del punt de vista institucional el Centre d’Estudis és
membre i participa en la Comissió Tècnica Municipal del
Nucli Antic i del Patrimoni la missió de la qual és la de
dirimir algunes qüestions del Pla Especial del Nucli Antic
generalment en vistes a la obtenció de llicències d’obra,
però al marge d’aquesta participació oficial l’entitat s’esforça
en vetllar pel patrimoni en tots els seus extrems procurant
connectar amb l’administració sigui per informar-se o bé
per alertar d’alguna situació d’obres en llocs sensibles.
Un exemple recent d’aquesta actuació s’ha donat enguany
amb unes obres de clavegueram a la plaça del Monestir
que han permès la descoberta d’una part del cementiri
antic de la ciutat amb unes 90 tombes excavades a la
pedra, (segles X al XVI), si bé amb poc material ceràmic

que permeti datar-les amb més precisió. En canvi, però,
han aparegut unes peces molt poc habituals: petxines
de pelegrí amb perforacions per lligar-la al vestit, senyal
de la mort a Banyoles de més d’un personatge en camí
d’anada o de tornada de Santiago.
També al carrer Nou, en les obres de pavimentació que
s’hi han dut a terme amb el preceptiu control arqueològic,
el Centre no només ha estat atent a les possibles troballes
del subsòl –que no han donat cap resultat positiu- sinó
que ha col·laborat intensament amb els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament a fer desaparèixer al màxim les instal·lacions
aèries i minimitzar l’impacte de les encastades a les velles
parets. En tots dos casos, s’ha de fer notar la importància
de la col·laboració ciutadana que sovint ens fa arribar
avisos o preocupacions sobre el tema.

Excavacions a la plaça del Monestir. Foto: J.A.Abellan

Notícies i activitats

Notícies i activitats

Llibres publicats pels socis
En aquesta secció volem donar notícia de la producció
bibliogràfica dels socis del Centre. Aquesta llista correspon
als llibres publicats a partir del mes de maig de 2011.

• Jordi Galofré (soci núm. 480) i Miquel Rustullet
Noguer (soci núm. 494). Temps de guerra i revolució al
Pla de l’Estany (1936-1939). Consell Comarcal del Pla de

Banyoles, Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
Parròquies de Banyoles, juny de 2012. 40 p.
• Jordi Galofré (soci núm. 480). Vuitanta anys
d’Aigües de Banyoles. Aigües de Banyoles, S.A., juny
de 2012. 108 p.
• Joan Anton Abellan (soci núm. 390) i Josep
Grabuleda (soci núm. 313). Els senyors de Banyoles:
els abats del monestir de Sant Esteve (Abaciologi).
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, novembre de
2012. 100 p.
Per mantenir al dia aquesta secció, preguem a tots
els socis que facin arribar a la secretaria del Centre
un exemplar dels llibres que publiquin o, si més no,
que ens en facilitin informació, a través del correu
electrònic del Centre: cecbanyoles@cecbanyoles.cat

9è Cicle de Sortides Conèixer el Pla de l’Estany
En el butlletí anterior vam donar compte de la majoria
de les sortides d’aquest 9è Cicle: Sant Andreu i Ravós
del Terri, Pedrinyà i Crespià, Banyoles (remodelació
de Santa Maria dels Turers i estudi del pintor Quim
Hereu), Sant Jaume de Puigpalter i el Parc de Bombers
i Esponellà. El cicle va continuar amb una anada a
Riudellots de la Creu i el Pou de Glaç de Palol de

Revardit, el diumenge 11 de març de 2012, sortida a la
qual van participar 85 persones. La visita es va iniciar
amb una visita a l’església parroquial de Sant Martí,
a Riudellots de la Creu, a càrrec de Roser Masgrau.
Es va anar a continuació al pou de glaç de Palol de
Revardit, on l’Ernest Costa explicà com s’obtenia i es
conservava el glaç i la neu en segles passats. Després
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l’Estany i Ajuntament de Banyoles, maig de 2011. 220 p.
• Pere Bosch i Cuenca (soci núm. 404). Esponellà.
Quaderns de la Revista de Girona, núm. 156. Diputació
de Girona i Obra Social “la Caixa”, juny de 2011. 96 p.
• Jordi Colomer (soci núm. 348). L’ull del recol·lector.
Moviment Lantana, desembre 2011
• Montserrat Isern i Delclòs (sòcia núm. 572).
Consideracions sobre l’art i el col·leccionisme. Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, març
de 2012. 48 p.
• Pere Bosch i Cuenca (soci núm. 404). Jaume Rosich
i Bassa. Cooperativistes Catalans, núm.18. Fundació
Roca i Galès i Cossetània Edicions, abril de 2012. 94 p.
• Jordi Galofré (soci núm. 480), Josep M. Massip (soci
núm. 526) i Miquel Rustullet Noguer (soci núm. 494).
Els vitralls de Santa Maria dels Turers. Ajuntament de
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de visitar l’interior del pou es va retornar a Riudellots
passant per Can Mià, on es van poder veure uns grans
diorames dels tres pobles del municipi de Palol de
Revardit.

embassament utilitzat per recollir aigua, que s’elevava
mitjançant una sínia. El recorregut es va acabar al
Sindicat, un edifici dels anys 1918-1919, que feia les
funcions de botiga i cafè.

El 22 d’abril de 2012 la visita a Serinyà va tancar
aquest 9è Cicle. Va ser una visita guiada per la
consòcia Rosa Cortada, mestra de l’Escola Bora Gran,
i per la periodista Sònia Tubert. Totes dues són autores
del llibre Serinyà, en procés d’edició. Hi van participar
unes 65 persones.

Els organitzadors volen expressar el seu agraïment
a tots les persones que amb la seva assistència han
donat sentit a aquesta activitat, que no té altra finalitat
que ajudar a conèixer del nostre patrimoni per tal
d’afavorir-ne l’estimació i, per tant, la conservació.

La primera parada va ser davant de l’Ajuntament,
un edifici de 1919, on l’alcalde de la població, Josep
Antoni Ramon, va donar la benvinguda als assistents.
Després es va visitar l’església parroquial de Sant
Andreu, un temple romànic del segle XII, la barberia
d’en Quimet de Can Juncà, que té tot l’encant d’una
altra època, i Can Beia, una casa d’origen medieval
que, ben restaurada, que conserva unes enigmàtiques
pintures murals medievals. Tot seguit, es va visitar la
petita ermita de Sant Sebastià, construïda al s. XVII, i
després, seguint la vora del Serinyadell, es va arribar
fins a la volta d’en Gasparic, on hi havia el viver, un

Fent cua per visitar el pou de glaç. Foto M.Butinyà

Conferències:
• Guerau Palmada: “El patrimoni industrial de Banyoles
i comarca: fargues, molins i adoberies”. Interessant
passeig virtual el que ens va oferir el soci i historiador
Guerau Palmada qui, després de fer-nos una beu
introducció sobre el funcionaments dels recs, amb els
seus salts i bagants, i de la seva importància històrica
en la industria tèxtil banyolina ens va fer una passejada
per alguns dels diferents tipus de molins que podem
trobar a la comarca: drapers, fargues, paperers, ...

• Jordi Galofré:
“El republicanisme a Banyoles.
Dels inicis fins al 1931”. El dimecres dia 9 de maig,
l’historiador i soci, Jordi Galofré i dins del marc de
col·laboració del Centre amb el Museu Darder, va
impartir una amena conferència, en la qual, com el
seu títol indica, vàrem poder fer un breu recorregut
pel fet republicà banyolí, des dels seus inicis fins la
proclamació de la República l’any 1931.

En col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany, entre el mesos de maig i juliol, es va dur a
terme una exposició on es podien veure documents
històrics de l’època, així com armes, monedes i
banderes. Paral·lelament, es van fer un seguit de

conferències d’historiadors especialistes en aquests
temes, dues projeccions i una visita teatralitzada sobre
l’entrada dels miquelets a Banyoles durant la nit del 6
de juliol de 1812, a càrrec de la companyia Teatre de
Contacte.

Col·laboració amb el Centre Excursionista
Englobats dins dels actes d’agermanament del Centre
Excursionista de Banyoles amb el Club Escursionisti
Arcoresi, de la localitat italiana d’Arcore, a la
Llombardia, el Centre d’Estudis va voler sumar-se a
aquests actes i per això se’ls va oferir una visita a la
ciutat, que va estar guiada per en Jeroni Moner i que
ens va dur a visitar el monestir, on vàrem poder visitar
l’arqueta de Sant Martirià i el retaule de l’Escala,
l’edifici de la Pia Almoina i el Museu Arqueològic, el
salt d’aigua de Cal Moliner i l’església de Santa Maria
dels Turers.
Visita al claustre del monestir. Foto: J.A. Abellan

XVII Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals
El dissabte 5 de maig es va dur a terme a Tossa de
Mar, la tradicional trobada de Centres d’Estudis de
les Terres de Girona. La jornada va començar amb
la visita guiada al far d’aquesta població. En acabat,
desprès d’una passejada pel casc antic de la vila i de
la salutació institucional per part de les autoritats

es va dur a terme una taula rodona “història, vida
i imaginari als fars”. Per últim, i abans del dinar de
germanor, es va fer una exposició de projectes de la
coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
de l’Institut Ramon Muntaner i del Patronat Francesc
Eiximenis.
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Exposició i conferències sobre “La Guerra del
Francès. La sorpresa de Figueres”.
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Properes
Properes activitats
activitats
10è Cicle de Sortides
Conèixer el Pla de l’Estany
Esperonat per la bona acollida que ha tingut fins ara
aquesta iniciativa, amb una mitjana de 75 persones per
sortida, l’equip organitzador, ha programat un nou cicle
de sortides que s’iniciarà el mes d’octubre de 2012. La
programació prevista és la següent:
7 d’octubre de 2012. Refugis antiaeris del camp
d’aviació militar del Pla de Martís.
11 de novembre de 2012. Castell de Ravós del Terri.
Sords: pont i església.
9 de desembre de 2012. Vilademuls: Sant Pere de
Juïgues i Ollers.
13 de gener de 2012. Falgons: església i castell.
10 de febrer de 2013. Dòlmen de les Closes, Pujarnol:
església de Sant Cebrià i Torre de Pujarnol.
10 de març de 2013. Palol de Revardit: castell, acabat
de restaurar, església parroquial de Sant Miquel i
l’Ajuntament.
14 d’abril de 2013. Torre d’En Tassi, de Puigpalter, i Ca
l’Oriol, de Fontcoberta.
Aquesta programació pot estar sotmesa a canvis per
imprevistos d’última hora Amb anterioritat a cada
sortida, tot els socis rebran la convocatòria per correu
electrònic. Com s’ha fet fins ara, l’activitat és gratuïta i
no cal inscripció prèvia. El lloc de trobada és a la plaça
dels Servites, davant de Correus, a les 9,15 h.

XIX Col·loqui de Tardor
Com és habitual des de fa molts anys, s’està preparant
el Col·loqui de Tardor, que el Centre d’Estudis organitza
conjuntament amb la Universitat de Girona. Com que

el 2012 s’esdevé el 1200 aniversari de la fundació del
Monestir de Sant Esteve de Banyoles, el Col·loqui de
Tardor d’enguany, amb el títol de Monestirs i territori,
es dedicarà a analitzar la importància que va tenir
l’obra colonitzadora dels monjos benedictins, els quals,
amb les seves fundacions, donarien lloc al naixement
d’algunes ciutats catalanes, com és el cas de Banyoles.
El Col·loqui s’iniciarà el divendres 23 de novembre, a
l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, amb una conferència
inaugural del Pare Abat de Montserrat i la presentació
del llibre Els senyors de Banyoles: els abats del monestir de
Sant Esteve (Abaciologi), de Joan Anton Abellan i Josep
Grabuleda.
Les sessions del col·loqui pròpiament dit se celebraran a
la Sala d’Actes del Museu Darder al llarg del dissabte 24
de novembre. Les conferències seran les següents:
• Temps de monestirs (segles II-XII). Monestirs i monjos
des dels orígens fins a Sant Esteve de Banyoles, a càrrec de
Cristòfol Trepat, de la Universitat de Barcelona.
• Els monestirs femenins a l’edat mitjana, a càrrec de
Karen Stöber, de la Universitat de Lleida.
• Els monestirs i la colonització agrícola a la Catalunya
altmedieval, a càrrec de Josep M. Salrach, de la
Universitat Pompeu Fabra.
• Sant Esteve de Banyoles i la noblesa feudal (segles XI-XII),
per Lluís To, de la Universitat de Girona.
• Cuixà, Arles de Tec i Sant Martí del Canigó: el paper de
l’aristocràcia nordcatalana en les fundacions monàstiques
del segle VIII al segle XI, per Aymat Catafau, de la
Universitat de Perpinyà.
• Els monestirs i els sabers, a càrrec de Rosa Lluch i Prim
Bertran, de la Universitat de Barcelona.
• L’arquitectura religiosa a Catalunya a l’entorn de l’any

Finalment, el diumenge 25 de novembre tindrà lloc la
clausura del col·loqui, amb dos actes:
• Una conferència sobre la trajectòria del monestir de
Banyoles dins la Congregació Claustral, a càrrec de Mn.
Ernest Zaragoza, historiador del monaquisme.
• Una visita al monestir de Sant Esteve, per veure,
en primer lloc, l’exposició “La vida a Sant Esteve de
Banyoles fa 300 anys”, organitzada per l’Arxiu Comarcal
del Pla de l’Estany i guiada per l’arxiver municipal Josep
Grabuleda, i, en segon lloc, el retaule de la Mare de Déu
de l’Escala i l’arqueta
de Sant Martirià, en
una visita guiada
per Antoni Torres
Molina, del Centre
d’Estudis Comarcals
de Banyoles.
La Junta invita a tots
els socis a inscriures’hi i a donar-lo a
conèixer, per tal que
hi hagi una bona
resposta ciutadana.

Cicle de Conferències sobre
història de Catalunya
al Pla de l’Estany
El coneixement de la pròpia història és una eina per
fer ciutadans responsables, nacionalment normals
i arrelats al país. És, per tant, un element clau per
enfortir el sentiment identitari. Però el coneixement
de la història de Catalunya és un dels punts febles de
la Catalunya actual. Per pal·liar aquest desconeixement,
el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles ha preparat
la realització d’un cicle de conferències sobre història
de Catalunya al Pla de l’Estany, amb la voluntat de
contribuir a l’enfortiment del sentiment de catalanitat.
Les conferències per a cada període històric seran
dobles: una sobre la història de l’etapa a Catalunya i una
altra sobre la història de la mateixa etapa a la comarca.
Cada conferència anirà seguida de la visita a un indret
relacionat amb el que s’ha explicat. D’aquesta manera,
es vol presentar la història de Catalunya relacionant
tres eixos: la història general de Catalunya, la història
del territori de Banyoles en cada etapa històrica i el
coneixement directe de les restes del passat.
Les conferències tindran lloc, per norma general, cada
tercer divendres de mes, de 8 a 9 del vespre, a la Sala
Josep M. Corominas, del Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles, Plaça de la Font, núm. 11. Les visites
guiades es realitzaran el diumenge següent. El cicle està
format per quatre blocs: el primer, Prehistòria i història
antiga; el segon, Edat mitjana; el tercer, Edat moderna i
contemporània; i el quart, Edat contemporània.
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1000, per Eduard Carbonell, de la Universitat de
Girona.
• La jurisdicció feudal del monestir de Sant Esteve de
Banyoles i la seva evolució històrica, a càrrec de Josep M.
Reyes, del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.
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PROGRAMA DEL PRIMER BLOC
Prehistòria
26 d’octubre de 2012. La prehistòria paleolítica a
Catalunya: caçadors i recol·lectors
Conferenciant: Narcís Soler, catedràtic de Prehistòria,
Universitat de Girona
Visita: Talteüll (28 d’octubre de 2012)
16 de novembre de 2012. La prehistòria recent a
Catalunya: agricultors i ramaders
Conferenciant:
Julià Maroto, professor titular de
Prehistòria, Universitat de Girona
Visita: Mines de Gavà (18 de novembre de 2012)
14 de desembre de 2012. La prehistòria a la comarca
Conferenciant:
Julià Maroto, professor titular de
Prehistòria, Universitat de Girona
Visita: coves de Serinyà i jaciment de la Draga (16 de
desembre de 2012)
Història antiga
18 de gener de 2013. La Protohistòria a Catalunya: els ibers
Conferenciant:
Josep
Burch,
professor
titular
d’Arqueologia, Universitat de Girona
Visita: Ullastret (20 de gener de 2013)
15 de febrer de 2013. Els romans a Catalunya
Conferenciant:
Joaquim
Tremoleda,
arqueòlegconservador del Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Visita: Empúries (17 de febrer de 2013)
15 de març de 2013. Història antiga a la comarca
Conferenciant: Pere Castanyer, arqueòleg-conservador
del Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
Visita: Vilauba (17 de març de 2013)

19 d’abril de 2013. El cristianisme i la crisi del món
romà a Catalunya i al Pla de l’Estany
Conferenciant: Josep M. Nolla, catedràtic d’Arqueologia,
Universitat de Girona
Visita: Els temples i els cementiris de mas Castell de
Porqueres (21 d’abril de 2013)
INSCRIPCIÓ
Conferències: L’accés a les conferències és gratuït,
però cal inscripció prèvia. Per inscriure’s-hi cal omplir
la butlleta d’inscripció que es pot trobar a la pàgina
web del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (www.
cecbanyoles.cat). Data límit d’inscripció al curs: 8
d’octubre de 2012.
Sortides: Per participar a les sortides cal també
inscripció prèvia. Les sortides es realitzaran en autocar i
el preu de cada sortida (que serà diferent per als socis i els
no socis) es cobrarà a l’inici de l’excursió. Per a tots els
que no s’hagin inscrit conjuntament a les conferències i
a les sortides i es vulguin inscriure només a les sortides,
o a una sortida, la data límit per inscriure’s és el
dia 8 del mes corresponent a cada sortida.

Les conferències del Centre
d’Estudis
Tal com es formula en els nostres estatuts, la primera de
les finalitats del Centre d’Estudis és “l’estudi, promoció
i difusió de l’art, l’arqueologia, la geografia, l’etnologia, la
història, la geologia i qualsevol altra matèria i disciplina”. I
els estatuts continuen dient que per dur a terme aquesta
finalitat, “el Centre es compromet a fomentar i coordinar
la realització d’estudis, cursets, conferències, publicacions
i qualsevol altra activitat”. Fidels, doncs, a aquests
compromisos estatutaris, la junta ha organitzat cinc
conferències de temes diversos, distribuïdes al llarg de
l’any.
• La primera conferència se celebrarà el divendres

Assemblea General de Socis

Totes les conferències, que seran de lliure accés, se
celebraran a les 20:00 h a la Sala Josep M. Corominas, del
Centre d’Estudi. Tots els socis esteu cordialment invitats
a assistir-hi i a donar a conèixer aquestes activitats a
amics i coneguts.

En la part dedicada a la recerca local, es presentaran
els treballs guardonats amb les Beques del Patronat
Francesc Eiximenis 2011, a càrrec dels autors respectius.
Sílvia Albizuri: L’economia i el ritual durant el bronze final
i la primera edat del ferro a les depressions de l’Empordà i la
Selva a partir de l’estudi arqueozoològic; i Gerard Taulé: El
clima de Girona durant el període instrumental (1884-2010)

Com ja va sent habitual, el darrer diumenge del mes de
gener, el dia 27, es durà a terme a la Sala Corominas,
l’Assemblea General Ordinària de Socis, que entre d’altres
punts tractarà de l’informe d’activitats de l’any 2012; de
la liquidació del pressupost, balanç i comptes de l’exercici
2012 i del projecte i pressupost per l’any 2013.

Activitat del Patronat Eiximenis
Enguany el Patronat Francesc Eiximenis encetarà la
celebració d’un seminari anual sobre recerca local.
La jornada, que serà oberta a tothom, tindrà lloc el
dissabte 10 de novembre al matí, a la Casa de Cultura
de Girona. S’organitzarà en dues parts diferenciades: la
primera estarà dedicada a la recerca a l’àmbit local, i la
segona, a les revistes científiques dels centres d’estudis,
i comptarà amb la col·laboració de l’IRMU (Institut
Ramon Muntaner).

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, en horaris de secretaria
Per telèfon, al 972 57 23 61, en el mateix horari.
Enviant un correu electrònic a cecbanyoles@cecbanyo-

les.cat indicant el nom i un telèfon, i ens posarem en
contacte amb vosaltres.
Directament des de la nostre pagina web:
http://www.cecbanyoles.cat
La col·laboració econòmica és de 25 € l’any per a la quota
individual, 35 €, per a la familiar i 15 €, per als estudiants.
cecbanyoles@cecbanyoles.cat
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19 d’octubre de 2012 i anirà a càrrec de la consòcia i
historiadora Rosa Lluch, professora de la Universitat de
Barcelona, que parlarà sobre el Compromís de Casp, del
qual es commemora enguany el 600 aniversari.
• La segona conferència, a càrrec del consoci, vocal
de la Junta i arquitecte Jeroni Moner, tractarà sobre el
patrimoni arquitectònic de la comarca. Serà el divendres
25 de gener de 2013.
• La tercera conferència està pendent de confirmar i ja
es comunicarà el tema i el conferenciant quan sigui el
moment. Serà el divendres 22 de febrer de 2013.
• La quarta, a càrrec del consoci Antoni Torres, versarà
sobre els retaules barrocs de la comarca, una riquesa
artística poc coneguda, que el conferenciat ha estudiat
profundament. Serà el divendres 26 de març de 2013.
• Finalment, la cinquena conferència serà un acte
commemoratiu dels 10 anys de la mort de Jaume Farriol.
Hi intervindran els consocis Joan Olivas, Joan Solana i
Jordi Xena. Serà el divendres 24 d’abril de 2013.

Pg. de la Indústria, 28
17820 BANYOLES

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@cecbanyoles.cat

