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ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 2017
DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES
Divendres, 27 de gener de 2017

L’Assemblea General de Socis que convoca el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
(CECB) anualment se celebra el divendres 27 de gener. L’acte té 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 20.00 h amb el següent ordre del dia:
1. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària, celebrada el 31 de gener de
2016.
3. Informe de les activitats de l’any 2016.
4. Aprovació de la liquidació del pressupost, el balanç i els comptes de l’exercici 2016.
5. Proposta i aprovació del pressupost per a l’any 2017.
6. Informació de les activitats previstes per a l’any 2017.
7. Torn obert de paraules.
Els assistents a l’acte són els següents: Carles Puncernau, Elisabet Saus, Elisenda
Galceran, Francesc Xavier Carreras, Jaume Butinyà, Jaume Colomer, Jeroni Moner, Joan
Anton Abellan, Jordi Galofré, Josep Callís, Josep M. Massip, Josep Maria Casellas, M.
Àngels Juanmiquel, Mateu Butinyà, Miquel Rustullet, Pere Noguer, Rosa Planella, Roser
Masgrau i Salvador Sarquella,
Excusa l’absència: Eugeni Revuelta.
1. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva
Hi ha dos nous membres a la Junta Directiva, i queda de la manera següent:
President: Joan Anton Abellan
Vicepresident: Carles Puncernau
Secretària: Elisabet Saus
Tresorer: Pere Noguer
Vocal: Jordi Galofré
Vocal: Jeroni Moner
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Vocal: M. Àngels Juanmiquel
Vocal: Rosa Planella
Vocal: Jordi Xena
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea ordinària, celebrada el 31
de gener de 2016
L’acta de l’Assemblea ordinària de socis celebrada el dia 31 de gener de 2016 es posa a
votació i s’aprova per majoria. Dos socis la signen en prova de conformitat.
3. Informe de les activitats de l’any 2016
Curs d’història de Catalunya:


15 de gener: Conferència «La Restauració a Banyoles i comarca». Conferenciant:
Josep Grabuleda.



17 de gener, sortida: Itinerari urbà per la Banyoles modernista (1900-1930), guiat
per Jordi Galofré i Josep Grabuleda.



19 de febrer: Conferència «La Segona República a Catalunya i a la comarca».
Conferenciant: Pere Bosch.



20 de febrer, sortida: Parlament de Catalunya i Pavellons de la Finca Güell, visita
guiada per Josep Vilalta. Pavelló Mies van der Rohe, visita guiada per Fernando
Ramos.



11 de març: Conferència «La Guerra Civil a Catalunya i a la comarca».
Conferenciant: Jordi Galofré.



11 de març, sortida: «Bombes sobre Girona», amb visita al Refugi Antiaeri del Jardí
de la Infància.



15 d’abril: Conferència «El franquisme a Catalunya». Conferenciant: Jordi Font.



16 d’abril, sortida: Museu de l’Exili de la Jonquera i exposició «L’exili cultural català
de 1939», a Agullana.



20 de maig: Conferència «El franquisme a la comarca». Conferenciant: Josep
Grabuleda.



22 de maig, sortida: Itinerari urbà per conèixer l’arquitectura i l’evolució urbanística
de Banyoles durant la dictadura franquista, guiat per Josep Callís Figueras.

Curs d’història de la literatura catalana:


30 de setembre: Conferència «Els orígens de la llengua (IX-XIII). La literatura
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trobadoresca. Les Cròniques». Conferenciant: Rosa Planella.


2 d’octubre, sortida: Museu del Comte Arnau de Gombrèn. Castell de Mataplana.
Gorg dels Banyuts. Santuari de Montgrony.



18 de novembre: Conferència «Segle XX. Poesia pura i poesia visual. De C. Riba a
J. Brossa». Conferenciant: Josep Navarro Santaeulàlia.



20 de novembre, sortida: Prada del Conflent i monestir de Cuixà.



16 de desembre: Conferència «Segle XIII. Ramon Llull». Conferenciant: Lluís Rius.



18 de desembre, sortida: Visita al monestir de Sant Joan de les Abadesses.

Curs de patrimoni geològic:


28 de febrer: Sortida a les Gavarres.



8 de maig: Sortida a les Gavarres marítimes.



29 d’octubre: Visió del documental Gaia. La Gran Mare.



17 de desembre: «Geologia en imatges fotogràfiques», a càrrec de Salvador
Sarquella.

Cicle de sortides «Conèixer el Pla de l’Estany»:


10 de gener: Crespià.



14 de febrer: Palol de Revardit.



6 de març: Vilademuls.



10 d’abril: Fontcoberta.



9 d’octubre: Serinyà.



13 de novembre: Camós.



11 de desembre: Crespià.

Grup de Treball de Recuperació del Patrimoni:


14 gener: Pou de glaç de Can Rossinyol a Vilamarí, a Vilademuls.



2 de febrer: Rentador del Castell de Porqueres.



1 de març: Forn de Ca l’Anglada de Fontcoberta.



3 de maig: Del salt Dalmau a la gorga Blava.



7 de juny: Camp Tancat de Camós.



28 de setembre: Acte de senyalització de la font de Can Janic de Palol de Revardit,
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amb la presència de Jordi Xargay, president del Consell Comarcal; Joana Vilà,
consellera comarcal de Turisme i Promoció Econòmica, i Carles Puncernau,
vicepresident del Centre d’Estudis.


4 d’octubre: Camp Tancat de Camós.



8 de novembre: Castanyer de Sant Nicolau, a Sant Miquel de Campmajor.



12 de desembre: Rajoleria de Ca l’Abella de Vilert.

Altres


31 de gener: Assemblea General Ordinària de Socis.



5 de febrer: Presentació del llibre Groc de Ginesta, del soci Josep Maria Mundet.



15 de maig: Visita a Vilauba.



17 de juny: Lliurament de premis del XIII Concurs de Fotografia de la Natura,
dedicat a «Els insectes: animals amb sis potes».



19 de novembre: Presentació del llibre Pous de neu i de glaç, d’Ernest Costa, a
càrrec de David Pujol, mestre i pedagog, i Josep Matas, historiador.



25-27 de novembre: Col·loqui de Tardor «Dels museus de ciències del segle XIX al
concepte museístic del segle XXI. Cent anys del Museu Darder de Banyoles».



10 de desembre: Presentació del Quadern 36 Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un
farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica, a càrrec de Narcís Soler.

Actes de representació:


30 d’abril: Assistència a la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de
Parla Catalana, celebrat a Vic.



17 de juny: Assistència a la reunió de Centres d’Estudis Gironins, a Banyoles.



20 de setembre: Assistència a la reunió de Centres d’Estudis Gironins, a la
Diputació de Girona, amb la presència del diputat de Cultura Albert Piñeira.



8 d’octubre: Assistència a la XXI Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals
de les Terres de Girona, organitzada per l’Institut d’Estudis Empordanesos a
Empúries.



15 de desembre: Assistència a la reunió de la Comissió de Seguiment de Centre
d’Estudis Gironins, a Banyoles.

Publicacions pròpies:


Butlletí número 12. Estiu 2016.
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Butlletí número 13. Hivern 2016.
Quadern núm. 36 Pere Alsius i Torrent (1839-1915). Un farmacèutic entre la
Renaixença literària i la científica.

Pàgina web – Facebook:


Notícies penjades: 61



Mitjana de notícies mensuals: 5



Total de lectures en un any: 12.346



Mitjana de lectures / notícies: 202

Col·laboració en publicacions:


El Magdalenense en la provincia de Gerona, transcripció de l’obra inèdita de Pere
Alsius, a cura de Narcís Soler.

4. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost, el balanç i els comptes de
l’exercici 2016
INGRESSOS
Quotes socis
Subvencions

Conveni Ajuntament
Diputació (Quadern)
Diputació (Col·loqui)
IRMU (Quadern)
IRMU (Col·loqui)
UdG

Lloguer
Sortides

Història
Conèixer el Pla de
l’Estany
Patrimoni geològic
Vendes
Conèixer el Pla de
l’Estany

Llibres
Concurs de fotografia
TOTAL

7.395,00 €
6.432,82 €
3.064,29 €
992,00 €
1.300,00 €
600,00 €
2.684,19 €
4.440,00 €
5.676,30 €
624,20 €
544,00 €
619,25 €
140,00 €
1.300,00 €
35.723,05 €
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DESPESES
Ajuda publicacions
Publicació Quadern Pere Alsius
Col·loquis
Despeses vàries de Secretaria
Despeses pis (impostos i agència)
Publicació butlletí
Concurs de fotografia
Altres (plaques, trofeus, assegurança…)
Sortides
TOTAL

300,00 €
7.222,73 €
3.180,75 €
700,00 €
3.517,56 €
975,59 €
1.232,98 €
900,00 €
1.312,03 €
5.628,70 €
24.970,34 €

TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
DIFERÈNCIA

35.723,05 €
-24.970,34 €
10.752,71 €

Museu Darder
Música culta

S’aprova per majoria absoluta.
5. Proposta i aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2017
Continuem augmentant en nombre de socis: 204 (2011), 277 (2012), 300 (2013), 311
(2014), 331 (2015) i 346 (2016).
INGRESSOS
Quotes socis
Rendes de patrimoni
Conveni Ajuntament Banyoles
Subvenció Diputació
Subvenció IRMU
Subvenció UdG

7.200,00 €
3.500,00 €
7.929,75 €
4.000,00 €
1.300,00 €
500,00 €

DESPESES
Quaderns
Ajuda publicacions
Col·loqui de Tardor
Cursos i sortides
Concurs de fotografia

6.000,00 €
600,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
400,00 €

24.429,75 €
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Secretaria
Vilauba
Can Paulí
Butlletins

4.000,00 €
1.929,75 €
6.000,00 €
500,00 €

24.429,75 €

S’aprova per unanimitat.
6. Informació de les activitats previstes per a l’any 2017
Curs d’història de literatura catalana:
 20 de gener: Conferència «L’Humanisme. Bernat Metge. Ausiàs March i el
Renaixement». Conferenciant: Ferran Gadea.
 22 de gener, sortida: Visita a la biblioteca del monestir de Montserrat.
 17 de febrer: Conferència «Segle XV. La novel·la cavalleresca. Curial e Güelfa i
Tirant lo Blanc». Conferenciant: Margarida Armengol.
 19 de febrer, sortida: Ruta Ramon Muntaner pel poble de Peralada.
 17 de març: Conferència «Segles XVI, XVII i XVIII. Literatura popular i literatura
culta. El Rector de Vallfogona». Conferenciant: Anna Freixa.
 19 de març, sortida: Visita al monestir de Vallbona de les Monges i ruta pel poble
de Guimerà i Vallfogona.
 21 d’abril: Conferència «Romanticisme i Renaixença. Jacint Verdaguer».
Conferenciant: Albert Bayot.
 22 d’abril, sortida: Visita a la Vil·la Joana de Vallvidrera, on va morir el poeta Jacint
Verdaguer.
A partir del setembre s’iniciarà el segon cicle.
XIII cicle de sortides «Conèixer el Pla de l’Estany»
 8 de gener. Fontcoberta: Visita a la platja d’Espolla, el pont medieval, la creu de
terme, Sant Galderic, el Salt d’Espolla i el biot de l’Hospici.
 12 de febrer. Porqueres: Visita a l’ermita de Sant Bartomeu de Matamala, el Bosc
de Can Ginebreda i el mas Nierga.
 12 de març. Vilademuls: Recorregut pel poble de Vilademuls fins a l’ermita de Sant
Marçal de Quarantella.
 9 d’abril. Esponellà (Vilert): Visita a una rajoleria, la font de Beu-i-tapa. Vilademuls
(Orfes): Anada fins a l’oratori i a l’ermita de Sant Roc.
Curs de patrimoni geològic:
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15 de gener: Sortida al Montgrí i l’Estartit.
25 de febrer: Conferència «Els fons marins de Catalunya», a càrrec d’Anna
Sánchez.
26 de març: Sortida al Cap de Creus.
6 de maig: Conferència «Història geològica de Catalunya», a càrrec de Manel
Bonilla.
27 i 28 de maig: Sortida final de curs a la Conca de Tremp.

Al setembre s’iniciarà un nou cicle de conferències i sortides.
Grup de Treball de Recuperació del Patrimoni:
Com que estem pendents de les reunions que s’han de dur a terme amb els diferents
ajuntaments de la comarca per decidir quins elements cal recuperar, de moment tan sols
hi han previstes les actuacions dels dos primers mesos de l’any:
 Gener: Salt d’en Vila de Porqueres.
 Febrer: Font i safareig del Caganell, a Vilavenut.
XXIV Col·loqui de Tardor:
Se celebrarà del 24 al 26 de novembre. Enguany es dedica al mil·lenari de l’església de
Santa Maria dels Turers de Banyoles.
7. Torn obert de paraules
Miquel Rustullet diu que el Grup de Treball de Recuperació del Pla de l’Estany fa més
treball que recuperació; Jordi Galofré diu que no es pot suprimir la paraula recuperació i
que els diaris s’hi refereixen com «la Brigada de Recuperació». El Grup de Treball i
Recuperació del Patrimoni del Pla de l’Estany és el nom que es decideix després de
debatre una estona sobre aquesta qüestió.
Salvador Sarquella dona les gràcies per l’ajut de tothom en la sortida del Curs del
patrimoni geològic del diumenge dia 22 de gener, a la qual va assistir el senyor Màrius, de
94 anys, el qual no hauria aconseguit pujar i baixar del castell del Montgrí si no hagués
estat gràcies a la col·laboració dels assistents. Pel que fa a la sortida de final de curs a
Tremp, ha parlat amb Àngel Galobar, cap del mesozoic i director del Museu d’Isona i Coll
de Narcó, que té una relació molt bona amb Banyoles i Can Japet.
Mateu Butinyà proposa que, en motiu del col·loqui que es farà dedicat a Santa Maria dels
Turers pel seu mil·lenari, seria molt interessant que es portessin les restes de l’ara, que es
troben en el magatzem del Bisbat, encara que sigui temporalment. Joan Anton diu que
parlarà amb la Maria Antònia del Bisbat per saber si s’hi pot fer alguna cosa.
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Roser Masgrau fa referència a la visita que es va fer a Sant Miquel de Fluvià i Sant
Tomàs, una de les sortides del curs de literatura, la qual va agradar molt: és un espai
recuperat de l’exterior del monestir, en un poble molt petit, del qual s’hauria d’aprendre
exemple. Joan Anton Abellan comenta que el propòsit de salvar les làpides de l’exterior
del monestir de Banyoles, i que ja ha fet diverses gestions, però que serà molt difícil. S’ha
aconseguit retirar la tela que cobria el retaule, però queden els quadres de darrere el
retaule, l’escut de Sant Esteve...
Josep Callís diu que l’Ajuntament de Sant Miquel va fer una actuació modèlica: va
comprar la casa per salvar el claustre del monestir. No creu que l’Ajuntament de Banyoles
pugui fer cap disbarat a l’entorn amb l’obra dels pisos del monestir. Salvador Sarquella
creu que és millor que es faci un acte públic per fer pressió, una roda de premsa. Josep
Callís proposa un acord en què s’estableixin les prioritats, perquè l’Ajuntament tingui clar
què és el que es vol, i es faci arribar a l’Ajuntament per exigir-ne la preservació. Jeroni
Moner parla del conveni amb l’Ajuntament sobre el monestir, en el qual hi ha dos punts
sobre els que caldria incidir: l’ús dels espais del monestir i la protecció de tot el conjunt.
En el primer punt, l’Ajuntament té una actuació directa, com són les exposicions dels
pessebres, l’exposició d’en Carles Fontserè, entre altres. En el segon punt, hi ha les
excavacions i la destrucció que es va fer amb la primera construcció. No està tant en
mans de l’Ajuntament, però és qui dona el permís d’obra. Un acord hauria de centrar els
temes. Carles Puncernau diu que es pot pressionar l’Ajuntament, però no al Bisbat. Roser
Masgrau proposa pressionar l’Ajuntament i el Bisbat. Francesc Xavier Carreras comenta
que entremig hi ha una fundació.
Joan Anton proposa que Jeroni Moner faci la llista de prioritats perquè sap millor què hi
ha, i Mateu Butinyà diu que sigui un conjunt. Jeroni Moner comenta que, arribat el
moment, el Bisbat es pot endur el retaule, però no l’arqueta ni les figures, i insisteix que el
retaule sí que se’l poden endur, i que pot estar exposat on és ara o pot anar al Museu de
Girona. Roser Masgrau diu que s’ha de fer una manifestació per preservar el contingut i
l’entorn del monestir, que quedi clara la voluntat del CECB i del poble. Jeroni Moner
explica que el Bisbat es va negar a cedir un espai, prou ampli, per preservar el retaule i
ara només pot estar on és ara, i no és un lloc adequat perquè s’hi fan molts actes, amb
perill d’incendi. Creu que el CECB hauria de redactar un escrit. Roser Masgrau diu que
aquest escrit s’ha de fer a màxims i Jordi Galofré proposa que l’Assemblea nomeni dos o
tres persones per fer el document, perquè el tema és prou important. Jeroni Moner afegeix
que es pot fer força sobre la qüestió del monestir, de la continuïtat de les excavacions, de
l’ampliació dels habitatges... S’acorda que primer es redacti el document i després, si cal,
s’enviï als mitjans. Aquesta comissió estarà formada per Francesc Xavier Carreras, Jeroni
Moner, Carles Puncernau, Jordi Galofré i Mateu Butinyà, i el dimarts de la setmana que ve
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es trobaran per començar a treballar-hi.
I, sense més assumptes per tractar, es clou l’Assemblea a les 20.55 hores.
Vist i plau

Joan Anton Abellan Manonellas
President

Elisabet Saus i Sala
Secretària

