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RESUM D'ACTIVITATS DUTES A TERME DURANT L'ANY 2013
Cicle de Sortides Conèixer el Pla de l'Estany
•

13 de gener. Castell dels Cartellà i església parroquial de Sant Vicenç de Falgons. (126
participants)

•

10 de febrer. Església de Sant Cebrià de Pujarnol, la Torre de Pujarnol i Can Vila. (67
participants)

•

10 de març. Església de Sant Feliu i Sant Pere de Fontcoberta, Can Pujol, l'Aulina
Reclamadora i Can Fares.(80 participants)

•

14 d'abril. Mas Gallifa, església de Merlant i Can Tista.(115 participants)

•

6 d'octubre. Castell i ajuntament de Palol de Revardit.(135 participants)

•

10 de novembre. Castell de Roca, ermita de la M.D.de Loreto i torre i església de Sant
Esteve de Briolf.(140 participants)

•

8 de desembre. Can Vidal, Can Fort, església i escola de Sant Esteve de Guialbes i Sant
Martí de Terradelles.(95 participants)

Les conferències del Centre
•

25 de gener. L'arquitectura religiosa al Pla de l'Estany. L'esclat del barroc al segle XVIII
(Jeroni Moner).

•

22 de febrer. Els retaules barrocs de la comarca (Antoni Torres)

•

26 d'abril. 10 anys de la mort de Jaume Farriol (Jordi Galofré, Joan Olivas i Joan Solana)

Curs d'Història de Catalunya. 1er cicle (85 inscrits)
•

18 de gener. Història antiga a Catalunya: els ibers (Josep Burch)

•

20 de gener. Visita: Poblat ibèric d’Ullastret

•

15 de febrer. Història antiga a Catalunya: els romans a Catalunya (Joaquim Tremoleda)

•

17 de febrer. Visita: Jaciment i Museu d’Empúries)

•

15 de març. Història antiga a la comarca del Pla de l'Estany (Pere Castanyer)

•

17 de març. Visita: Vil·la romana de Vilauba

•

19 d'abril. El cristianisme i la crisi del món romà a Catalunya i al Pla de l’Estany (Josep M.
Nolla)

•

21 d'abril. Visita: Els temples i els cementiris de mas Castell de Porqueres
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Curs d'Història de Catalunya. 2on cicle (100 inscrits)
•

25 d'octubre. Alta edat mitjana a Catalunya (Lluis Tó)

•

27 d'octubre. Visita: Castell de la Bisbal, Monells, Canapost i Peratallada)

•

15 de novembre. Aspectes artístics: l'art romànic (Guerau Palmada)

•

17 de novembre. Visita: Sant Pere de Rodes

•

20 de desembre. Els remences: masos, llibertat, guerres (Rosa Lluch)

•

22 de desembre. Visita: La Girona Medieval

Exposició El món agrari a les terres de parla catalana
•

8 de novembre. Conferència inaugural El sindicalisme agrari reivindicatiu de Banyoles
durant la Segona República (Pere Bosch)

•

16 de novembre. Taula rodona: De l'empresa familiar agrària a l’agricultura i ramaderia del
futur.

•

29 de novembre. Conferència de cloenda Els masos del Terme de Banyoles i la seva
evolució històrica (Josep Grabuleda)

XX Col·loqui de Tardor: Aigua i ciutat: els recs de Banyoles, història i futur (82 inscrits)
•

22 de novembre. Conferència inaugural a càrrec de Ramon Folch

•

23 de novembre. Jornada de treball amb conferències de Pere Ortí, Jeroni Moner, Lluís Pau,
Lídia Donat, Xavier Solà i Guerau Palmada. La jornada es va cloure amb un debat sobre el
present i el futur dels recs i el model de ciutat que volem.

•

24 de novembre. Sortida per Banyoles, resseguint els recs que travessen la ciutat. Es va
visitar la Farinera Corominas, el Molí de la Victòria i Cal Moliner, aixi com el salt d'aigua
de l'antiga fabrica Pujol (Jeroni Moner)

Publicacions
•

Butlletí: números 6 i 7 – Notes per a la història del CECB

Edicions de llibres
•

27 de gener. Presentació del llibre La Guerra del Francès al Pla de l'Estany (Quadern n.31)

•

Novembre. Els peixos de les conques internes del nord-est de Catalunya (Quadern n.32, en
format digital)

•

4 de desembre. Presentació del llibre Monestirs i territori (Quadern n.33)
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Altres:
•

XII Concurs de Fotografia de la Natura: 153 fotografies i 60 concursants.

•

11 de maig. Presentació del llibre Moros, jueus i cristians en terres catalanes (Dolors
Bramon)

•

1 de desembre. Visita al MNAC i al jaciment del Born de Barcelona

•

Col·laboració amb el cicle de Música i Patrimoni (Joventuts Musicals) amb una activitat
mensual.

•

Col·laboració amb la V Fira Medieval Fantàstica.

•

11 d'octubre: Presentació del llibre La Comanda (Enric Crispi) i tot seguit conferència
Bombardes sobre Banyoles. El setge de 1467 (Guerau Palmada)

