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ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 2018 

DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES

Divendres, 25 de gener de 2018

L’Assemblea General de Socis que convoca el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
(CECB) anualment se celebra el divendres 25 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. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea ordinària, celebrada el 27 de
gener de 2017. 

2. Informe de les activitats de l’any 2017. 
3. Aprovació de la liquidació del pressupost, el balanç i els comptes de l’exercici 2017.
4. Proposta i aprovació del pressupost per a l’any 2018. 
5. Informació de les activitats previstes per a l’any 2018. 
6. Torn obert de paraules.

Els  assistents  a  l’acte  són  els  següents:  Carles  Puncernau,  Elisabet  Saus,  Elisenda
Galceran, Francesc Xavier Carreras, Jaume Terradas, Jeroni Moner, Joan Anton Abellan,
Josep Callís,  Josep M. Massip,  Josep Maria  Reyes,  Lleonard Garcia  Solà,  M. Àngels
Juanmiquel, Mariona Juncà, Mateu Butinyà, Miquel Rustullet,  Rosa Planella i  Salvador
Sarquella.

Excusen l’absència: Pere Noguer i Jordi Xena. 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea ordinària, celebrada el 27
de gener de 2017

L’acta de l’assemblea ordinària de socis celebrada el dia 27 de gener de 2017 es posa a
votació i s’aprova per majoria. Dos socis la signen en prova de conformitat.
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2. Informe de les activitats de l’any 2017

CURS D’HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

 20  de  gener:  «L’humanisme.  Bernat  Metge.  Ausiàs  March  i  el  Renaixement».
Conferenciant: Ferran Gadea.

 22 de gener, sortida: Ruta Ramon Muntaner pel poble de Peralada. 

 17 de febrer: «Segle XV. La novel·la cavalleresca. Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc».
Conferenciant: Margarida Armengol.

 18 de febrer, sortida: Visita a la biblioteca del monestir de Montserrat.

 17 de març: «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: «Romanticisme i Renaixença. Jacint Verdaguer». Conferenciant: Albert
Bayot.

 22 d'abril, sortida: Visita a la Vil·la Joana de Vallvidrera.

 29  de  setembre:  «Realisme  i  naturalisme.  Àngel  Guimerà.  Narcís  Oller».
Conferenciant: Meritxell Guimet i Perenya.

 27 d'octubre:  «El modernisme. Santiago Rusiñol. Joan Maragall». Conferenciant:
Xavier Xargay i Oliva.

 28 d'octubre, sortida: Visita al Museu del Cau Ferrat i al de Maricel, de Sitges.

 17  de  novembre:  «La  novel·la  modernista.  Víctor  Català.  Prudenci  Bertrana».
Conferenciant: Jaume Vila i Frigola.

 18 de novembre, sortida: Ruta Víctor Català, a l’Escala.

 15 de desembre: «El noucentisme. Josep Carner». Conferenciant: Josep Navarro i
Santaeulàlia.

 17 de desembre, sortida: Visita a la Casa Museu Àngel Guimerà, al Vendrell, i al
Museu Pau Casals, de Sant Salvador.

XIII CICLE 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.
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 9 d'abril, Esponellà (Vilert): Visita a una rajoleria i la font de Beu-i-tapa. Vilademuls
(Orfes): Caminada fins a l’oratori i a l’ermita de Sant Roc. 

 8 d'octubre, Cornellà del Terri (Palol de Farga): Visita a can Deri, can Martí i el pou
de glaç.

 12 de novembre,  Sant Miquel de Campmajor: Visita a la Cadamont i la cova de
Ventatjol.

 10 de desembre, Porqueres: Visita a Sant Maurici del Calç, font del Salt d’en Vila i
molí de Sutirà.

EL NOSTRE PATRIMONI GEOLÒGIC

 15 de gener: Sortida al Montgrí.

 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.

EL NOSTRE PATRIMONI PALEONTOLOGIC

 7 d'octubre: «L'origen de la vida». Conferenciant: Ricard Guerrero.

 4 de novembre:  «Jaciment  de la  Draga.  Paleoambient  i  explotació  de recursos
lítics». Conferenciant Xavi Terradas.

 5 de novembre: Sortida a Barcelona per visitar l'exposició «La revolució neolítica.
La Draga, el poblat dels prodigis», al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI DEL PLA DE L’ESTANY 

Estem pendents de les reunions que s'han de dur a terme amb els diferents ajuntaments
de la comarca per tal de decidir quins elements cal recuperar. De moment, tan sols hi ha
previstes les actuacions dels dos primers mesos de l'any.

 Gener, febrer, març i abril: Salt d'en Vila (Porqueres).

 Juny: Camí de la Bora Gran (Serinyà).

 Novembre: Oratori de Sant Dalmau Moner (Palol de Revardit).

 Desembre: Font del Capellà (Fontcoberta).

XXIV COL·LOQUI DE TARDOR 
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Del 24 al 26 de novembre va tenir lloc el col·loqui «Arquitectura gòtica a les terres de
Girona. La construcció de l'església de Santa Maria dels Turers de Banyoles», en motiu
del mil·lenari d’aquesta església.

PRESENTACIONS DE LLIBRES

 21 de gener: Presentació del llibre de Dolors Bramon L’islam avui. Alguns aspectes
controvertits.

 24 de març: Presentació del llibre  Ambient, territori i paisatge, de Ramon Folch i
Josepa Bru.

 20  de  maig:  Presentació  del  llibre  La  gastronomia  dels  camins,  de  Marisa
Benavente i Pilar Herrera.

 16 de setembre:  Presentació  del  llibre  La parròquia de Fontcoberta,  de Jaume
Colomer.

 28  de  setembre:  Presentació  del  llibre  Moros  i  catalans.  La  història  menys
coneguda dels sarraïns a Catalunya, de Dolors Bramon.

 9  de  novembre:  Presentació  del  llibre  La  larga  aventura  de  Juan  de  Hospital.
Misionero expulso de los reinos de España, de Joan Anton Abellan i Byron Nuñez-
Freile.

 11 de novembre: Presentació del Quadern número 37, Dels museus de ciències del
segle XIX al concepte museístic del segle XXI. Cent anys del Museu Darder de
Banyoles.

ALTRES

 27 de gener: Assemblea General de Socis.

 4  de  febrer:  «Els  hospitals  medievals».  Conferenciant:  Marie-Ange  Causarano,
llicenciada en arqueologia medieval per la Universitat de Florència.

 28 d'abril: «Presentació de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis
Catalans». Conferenciant: Gemma Rigau i Oliver, codirectora de la nova gramàtica
de l'IEC.

 29 d'abril: Lectura de poemes de Jacint Verdaguer, al salt d'en Vila.

 15 de juny: Lliurament de premis del XVI Concurs de Fotografia de la Natura.

 Del 25 al 30 de setembre: Sortida a Siena.

 Col·laboració en el projecte «Fets i gent».

PUBLICACIONS

 Butlletí número 13 (hivern de 2017).

 Butlletí número 14 (estiu de 2017). 
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 Quadern número 37, Dels museus de ciències del segle XIX al concepte museístic
del segle XXI. Cent anys del Museu Darder de Banyoles.

ACTES INSTITUCIONALS

 Assistència al Recercat celebrat a Reus.

 Assistència a la Trobada de Centres d'Estudis Gironins celebrada a Puigcerdà. 

 Participació en les diferents reunions de la  Comissió de Seguiment de Centres
d'Estudis Gironins (Diputació de Girona).

 Participació en el jurat de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis.
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3. Aprovació de la liquidació del pressupost, el balanç i els comptes de l’exercici
2017 

INGRESSOS

Quotes de socis 7.605,00 €

Subvencions Conveni Ajuntament de Banyoles 7.929,78 €

Conveni Diputació de Girona 9.700,73 €

IRMU 1.000,00 €

UdG 0,00 €

Lloguer 4.440,00 €

Sortides
Cursos de literatura, geologia i Conèixer el
Pla de l’Estany

416,00 €

Llibres Vendes 325,75 €

Concurs de fotografia 100,00 €

TOTAL 31.517,26 €

DESPESES

Ajuda publicacions 300,00 €

Publicació Quadern Darder 5.440,54 €

Col·loqui de Santa Maria 3.467,16 €

Impostos Contribucions, IVA... 2.444,91 €

Gestió i serveis Assegurances, CECB... 1.847,87 €

Publicacions i obsequis Butlletí, trofeus... 2.564,81 €

Secretaria 2.494,90 €

Vilauba 2017 1.929,75 €

TOTAL 20.489,94 €

TOTAL INGRESSOS 31.517,26 €

TOTAL DESPESES -20.489,34 €

DIFERÈNCIA 11.027,32 €

Romanent a 31/12/2016 19.330,80 €

Saldo a 31/12/2017 30.358,12 €

S’aprova per majoria absoluta.
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4. Proposta i aprovació del pressupost per a l’any 2018

Continuem augmentant en nombre de socis: 

ANY SOCIS

2011 204

2012 277

2013 300

2014 311

2015 331

2016 346

2017 353

2018

  INGRESSOS 

Quotes dels socis       7.500,00 € 

Rendes de patrimoni        4.440,00 € 

Convenis i subvencions        8.929,75 € 

Venda de llibres          250,00 € 

Cursos i sortides          100,00 € 

Concurs de fotografia           100,00 € 

TOTAL    21.319,75 € 

 DESPESES

Quaderns       5.500,00 € 

Ajuda publicacions          600,00 € 

Col·loqui de tardor        3.500,00 € 

Butlletí i obsequis        1.900,00 € 

Impostos (contribucions, IVA...)       2.500,00 € 

Secretaria       2.890,00 € 

Vilauba 2018        1.929,75 € 

Gestió i serveis (assegurances... )       2.500,00 € 

TOTAL    21.319,75 € 

S’aprova per unanimitat.



Plaça de la Font, 11 – Telèfon 972 572 361 – 17820 BANYOLES – cecbanyoles@cecbanyoles.cat

5. Informació de les activitats previstes per a l’any 2018

CURS D’HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

 19 de gener: «Les avantguardes. Joan Salvat-Papasseit». Conferenciant: Ferran
Gadea i Gambús.

 21  de  gener:  Itinerari  per  la  Barceloneta,  amb lectures  del  poeta  Joan  Salvat-
Papasseit, i visita al cementiri de Montjuïc de Barcelona.

 16  de  febrer:  «Literatura  dels  anys  trenta.  Josep  Pla.  Josep  M.  de  Sagarra».
Conferenciant: Lola Torrent i Pujolàs.

 18 de febrer: Ruta Josep Pla per Palafrugell i el Baix Empordà.

 16 de març: «La literatura de postguerra. Mercè Rodoreda». Conferenciant: Fina
Figuerola i Garreta.

 18 de març: Sortida a Sitges per visitar els museus del Cau Ferrat i de Maricel.
(Visita reprogramada, ja que no es va poder realitzar el primer trimestre.)

 20 d'abril: «Salvador Espriu i B. Rosselló-Pòrcel». Conferenciant: Josep Camprubí i
Servitja.

 22 d'abril: Itinerari per Arenys de Mar.

XIV CICLE SORTIDES «CONÈIXER EL PLA DE L'ESTANY»

 14 de gener, Esponellà: Castell d'Esponellà i empresa d’oli Mas Auró.

 11 de febrer, la Mota: Oratori de Sant Dalmau Moner, dolmen del Turó de Sant
Dalmau i església parroquial de Sant Martí.

 11 de març, Vilademuls i el  veïnat d’Olives: Església parroquial  de Santa Maria
d'Olives, decimars, can Lleal i ermita de Santa Càndida.

 8 d'abril, Serinyà: Can n'Illa, ca n’Aulina, font i viver de mas Gatielles, mesurador
del cabal del riu Ser i forns de guix.

 13 de maig, Porqueres i Usall: Brolladors de la Mussoga, església de Sant Cristòfol
d’Usall, casa del Notari, can Traver i Induxtra.

EL NOSTRE PATRIMONI PALEONTOLÒGIC

 27 de  gener:  «Introducció  a  la  paleontologia.  El  registre  fòssil».  Conferenciant:
Salvador Sarquella.

 28 de gener:  Visita  a  les  col·leccions paleontològiques del  Museu Darder  i  del
Museu Arqueològic.

 24 de febrer: «Paleontologia dels invertebrats». Conferenciant: Raquel Robles.
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 4 de març: La vall de Llémena: de la Barroca al pla de Sant Roc.

 24 de març: «Paleontologia dels mamífers». Conferenciant: Julià Maroto. 

 28 d'abril: «Paleontologia dels rèptils». Conferenciant: Àngel Galobart.

 29 d'abril: Visita al Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, a 
Sabadell, i al Museu Geològic del Seminari de Barcelona.

 6 de maig: Visita al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella.

 19 de maig: «Paleontologia i evolució humanes». Conferenciant: Narcís Soler.

 20 de maig: Visita al Parc Prehistòric de Capellades.

 De l’1 al 3 de juny: Possible sortida a Burgos, per tal de visitar el jaciment 
d'Atapuerca.

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI DEL PLA DE L’ESTANY 

 Recuperació d'elements patrimonials que necessitin alguna actuació especial.

XXV COL·LOQUI DE TARDOR

 X Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que durà

per  títol  «Entre  la  geografia,  la  identitat  i  la  política:  les  representacions  del

territori».

ALTRES

 26 de gener: Assemblea General de Socis. 

 7 d'abril: «La flora al Pla de l'Estany», a càrrec de Joan Font Garcia (Associació
Flora Catalana).

 15 d'abril: Visita al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

 15 de juny: Lliurament de premis del concurs de fotografia de la natura «Rius, recs i
rieres».

 Pendent  de  data:  Presentació  del  llibre  de  Pere  Alsius  Ensayo  histórico  de  la
Yglesia parroquial de Santa María de los Turers de Bañolas.

6. Torn obert de paraules

Joan  Anton  explica  que  les  obres  de  la  nova  seu  del  CECB  possiblement  estaran
acabades per  Setmana Santa.  Proposa que,  un  cop  acabades,  una  tarda  es  faci  un
berenar per reunir els socis i baixar els llibres. Encara queden llibres que no se sap què
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fer-ne, també molts diplomataris i quaderns.

Salvador Sarquella diu que s’ha canviat la sortida del dia 26 de febrer de 2018 per al dia 4
de març de 2018, perquè coincideix amb la fira de la mel de Crespià. 

Lleonard  Garcia  Solà  comenta  que,  en  un  futur  proper,  pot  haver-hi  perill  d’accés  a
l’ermita de Sant Maurici del Calç. Ha parlat amb els llogaters que viuen en la casa i diuen
que els han donat un termini per marxar de dos mesos. Hi ha algú que ha comprat la finca
i  vol  tancar-la.  Les  persones  que  hi  viuen  volen  arranjar-la,  però  els  falten  recursos
econòmics.  L’església  és  del  Bisbat.  Miquel  Rustullet  diu  que  s’han  de  vigilar  les
actuacions que s’hi faran. Fa la proposta d’anar a parlar amb l’alcalde de Porqueres, per
comentar-li aquest possible problema. Jeroni Moner explica que Porqueres disposa d’un
catàleg de les cases protegides.

Lleonard Garcia també fa incidència en l’església de Briolf. Va enviar fotos a l’Ajuntament
de Sant Miquel de Campmajor, per mostrar-los l’estat lamentable en què es troba i li han
contestat que és el Bisbal el qui ha de fer les accions oportunes.

Mariona Juncà comenta que hi ha tot un poble de la comarca que es ven: Sant Marçal de
Quarantella.

Josep Callís afegeix que can Cisó està a punt de caure. Està catalogat però no es pot
tocar, ja que és una propietat privada. Miquel Rustullet comenta que ja es va reclamar en
el primer ajuntament democràtic, amb l'alcalde Salvador Juncà. Proposa fer una comissió
perquè en porti el seguiment i contactar amb els mitjans de comunicació perquè aparegui
en la premsa. Ramon Esteve seria el contacte indicat.

Es fa la proposta de reclamar, per carta, a tots els ajuntaments de la comarca que, a partir
del  2018-2019,  en  els  pressupostos  es  destini  una  partida  per  a  manteniment  del
patrimoni. 

Lleonard Garcia comenta que no hi ha cap estudi fet sobre l’àrea de Sant Patllari. Ell ha
trobat  restes  de  calçades  (camins  empedrats)  per  tota  la  carena,  de  la  carretera  de
Pujarnol cap a Falgons. Mateu Butinyà diu que parli amb Pere Sutirà. S’explica que podria
ser de l’«Època de l’arbre del rei», un decret del segle XVI per poder treure fusta per a la
construcció de vaixells.  

I, sense més assumptes per tractar, es clou l’Assemblea a les 20.40 hores.
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Vist i plau

Joan Anton Abellan Manonellas Elisabet Saus i Sala 
President Secretària


