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ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 2016
DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES
Diumenge, 31 de gener de 2016

L’Assemblea General de Socis que convoca el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles anualment, se celebra el diumenge 31 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 12.00, en segona convocatòria, 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 25 de gener de 2015
3. Informe de les activitats de l'any 2015
4. Aprovació de la liquidació del pressupost, balanç i
comptes de l’exercici 2015
5. Proposta i aprovació del pressupost per a l'any 2016
6. Informació de les activitats previstes per a l'any 2016
7. Torn obert de paraules

Els assistents a l’acte són els següents:
Joan Anton Abellan, Carles Puncernau, Jordi Galofré, Roser Masgrau, Pere
Noguer, David Masgrau, Mariona Juncà, Jeroni Moner, Elisabet Saus, Elisenda
Galceran, Mateu Butinyà, Jaume Butinyà, Jaume Tarradas, Jordi Colomer,
Salvador Sarquella, Dolors Pinatella, Josep Mª Massip, Eugeni Revuelta, Josep
Duran, Mª Àngels Juanmiquel, Jaume Colomer.
S'excusen: Julià Maroto, Wolfraw Lietz, Pere Sajols i Núria Jimeno.
El president comença l’acte agraint al Museu Darder i al Centre Excursionista
de Banyoles que ens ha cedit les seves sales per fer les conferències del
CECB, ja que la sala del Centre estava en mal estat i no era recomanable
l’assistència d’un fòrum molt nombrós.
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ASSUMPTES TRACTATS:
1. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva
Al no haver cap més llista, continua la mateixa Junta del Centre d'Estudis
Comarcals de Banyoles, però la Mariona Juncà i en David Masgrau es donen
de baixa, per tant, queda amb els següents membres:
President: Joan Anton Abellan
Vicepresident: Carles Puncernau
Secretària: Elisabet Saus
Tresorer: Pere Noguer
Vocal de biblioteca: Jordi Galofré
Vocal de patrimoni: Jeroni Moner
Vocal de publicacions: M. Àngels Juanmiquel
Repassant qui ha estat membre de la Junta del Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles en aquests últims anys, des de 2012 a 2016 i s’han donat de baixa:

•

•

•

Rosa Alsius

•

Jordi Colomer

•

Miquel Cuenca

•

Mariona Juncà

•

David Masgrau

En Jordi Colomer va entrar com a tresorer el 1992, essent el president
en Salvador Juncà, fins l'any 2006 en que va passar a vicepresident
(l'any que la Mariona assolia la tresoreria) i va seguir fins el 2012 en que
va ser vocal del concurs de fotografia fins l'any 2014 en que va deixar de
ser membre de junta tot i que segueix col·laborant en el concurs de
fotografia. En total ha estat 22 anys a la junta i segueix col·laborant en el
concurs de fotografia.

La Mariona Juncà va entrar com a vocal l'any 1975 o 1976 fins al 1980 o
1981, essent-ne president en Jaume Butinyà. Desprès, ja essent
president en Salvador Juncà va tornar a ser-ne vocal el 1989 fins el 1993
o 1994 i no va tornar a ser de junta fins l'any 2008 com a tresorera, quan
en Jeroni Moner n'era president fins el 2013 que fou secretaria i a partir
de 2015 vocal, ja en la època d’en Joan Anton. En total ha estat 17 o 18
anys a la Junta dels quatre presidents que de moment ha tingut l'entitat.
Tant a la Mariona com a en Jordi, com a reconeixement de tots aquest anys de
dedicació, se’ls fa entrega de una reproducció d'un menut: una moneda de
plata encunyada a Banyoles l'any 1641, en motiu de la Guerra dels Segadors.
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2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària,
celebrada el 25 de gener de 2015
L’acta de l’Assemblea Ordinària de Socis celebrada el dia 25 de gener de 2015
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 2015
•

Agraïment al Centre Excursionista (Curs d'Història) i al Museu Darder
(Curs de Patrimoni Geològic) per haver-nos deixat les sales per fer les
conferències.

•

També agraïm la resposta per part dels socis en les diferents activitats
que hem organitzat. Com a mostra ensenyem la mitjana d’assistència de
cada una de les activitats:
◦ Curs Història de Catalunya
▪ (conferències): 62 persones
▪ (sortides): 43 persones
◦ Curs de patrimoni geològic
▪ (conferències): 59 persones
▪ (sortides): 24 persones
◦ Conèixer el Pla de l'Estany: 37 persones
◦ Col·loqui de tardor: 60 persones
◦ Grup de recuperació del patrimoni: 10 persones

Curs d'història de Catalunya:
•

16 de gener. Conferència «El segle XVIII a Catalunya». Conferenciant:
Jordi Barris. 18 de gener. Sortida: Universitat de Cervera.

•

13 de febrer. Conferència «L’edat moderna al Pla de l’Estany».
Conferenciant: Josep Grabuleda. 15 de febrer. Sortida: Castell de Sant
Ferran de Figueres .

•

13 de març. «Conferència El segle XIX a Catalunya» (fins a 1875).
Conferenciant: Genís Barnosell. 15 de març. Sortida: Colònia Borgonyà i
Museu del Ter de Manlleu.

•

17 d'abril. Conferència «El segle XIX al Pla de l’Estany (fins a 1875)».
Conferenciant: Josep Grabuleda. 19 d'abril. Sortida: Museu de Ripoll. La
Farga Palau.

•

30 i 31 de maig. Sortida final de curs: València.

•

16 d'octubre. Conferència «El catalanisme polític». Conferenciant: Jordi
Galofré.

•

13 de novembre. Conferència «La revolució industrial i el moviment
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obrer a Catalunya». Conferenciant: Genís Barnosell. 14 de novembre.
Sortida: Terrassa: visita al seu patrimoni industrial i al conjunt
monumental de les esglésies de Sant Pere.
•

18 de desembre. Conferència «El modernisme i el noucentisme».
Conferenciant: Roser Masgrau. 20 de desembre. Sortida: Colònia Güell,
de Santa Coloma de Cervelló.

Curs de Patrimoni Geològic:
•

7 de febrer. Conferència «De Santa Pau a Banyoles». Conferenciant:
Salvador Sarquella. 8 de febrer. Sortida: Valls de Sant Miquel i Mieres. El
Ser. Vulcanisme de la Garrotxa. Terrasses del Fluvià. Guixos de Beuda.
Formació d´Incarcal.

•

21 de febrer. Conferència «De Rocacorba a Banyoles». Conferenciant:
Salvador Sarquella. 22 de febrer. Sortida: Conca Lacustre de Banyoles.

•

21 de març. Conferència «De les Planes d'Hostoles a Banyoles».
Conferenciant: Salvador Sarquella. 22 de març. Sortida: La riera de
Cogolls. Vall de Llemena. Vulcanisme a Canet d'Adri.

•

25 d'abril. Conferència «De Sau a Tavertet». Conferenciant: Manel
Bonilla. 26 d'abril. Sortida: Paleoambients sedimentaris. Serra de
Cabrera. La roca doradada de Cantonigrós.

•

16 i 17 de maig. Sortida final de curs: Mines de carbó de Figols.
Fumanya.

•

19 de desembre. Conferència
Conferenciant: Salvador Sarquella.

«Vulcanisme

a

les

Canàries».

Cicle de Sortides “Conèixer el Pla de l’Estany”:
•

11 d'octubre. Mata: roure gros del bosc de Can Riera. Església de Sant
Andreu. Estació de tren. Taller del pintor Gonzalo Tabuenca.

•

8 de novembre. Cornellà del Terri: església de Sant Pere. Capella de
Sant Antoni. Cases de Pont-xetmar. Capella de Sant Jaume. Font de
Sant Jaume.

•

13 de desembre. Sant Miquel de Campmajor: la Roca dels Capellans.
Sant Nazari. Observació de fòssils de can Sagnari.

Grup de recuperació del Patrimoni, en Carles Puncernau ens ho explica
detalladament:
•

13 de gener: pou de Glaç de Crespià.

•

31 de gener: pedró de Miànigues.

•

14 de febrer: pedró de Miànigues (segona actuació).
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•

3 de març: rajoleria de Cal Bacallà (Vilademí).

•

23 de març: rajoleria de Cal Bacallà (Vilademí) (segona actuació).

•

28 de març: pedró de Miànigues (tercera actuació).

•

12 de maig: font de Can Janic (Palol de Revardit).

•

2 de juny: rajoleria de Ca l'Anglada (Fontcoberta).

•

8 d'octubre: rajoleria de Can Vila (Porqueres).

•

10 de novembre: ermita de Sant Nicolau (Sant Miquel de Campmajor).

•

3 de desembre: camp Tancat (Camós).

Altres:
•

25 de gener. Assemblea General Ordinària de Socis.

•

25 de gener. Presentació del Quadern 34 Aigua i ciutat. Els recs de
Banyoles, història i futur.

•

27 de juny. Sortida comentada pels recs de Banyoles.

•

3 de juliol. Lliurament de premis del XIII Concurs de Fotografia de la
Natura.

•

22 de juliol. Presentació del llibre Conèixer el Pla de l'Estany. 24 sortides
per conèixer i estimar la comarca.

•

17 d'octubre. Sortida comentada pels recs de Banyoles.

•

A partir del 17 de novembre: Exposició «Pere Alsius i Torrent, un
farmacèutic de la Renaixença».

•

20-22 de novembre. Col·loqui de Tardor: «Pere Alsius i Torrent, un
farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica». Amb una mitjana
de 60 persones per sessió.

•

14 de desembre. Presentació del Quadern 35 La música culta a les
comarques gironines: dels trobadors a l’electroacústica.

Biblioteca del Centre, Jordi Galofré ens posa al dia, ja ha acabat tota la
catalogació de llibres i acabarà en pocs dies la catalogació de les revistes.
•

Total d'unitats bibliogràfiques catalogades: 5.363

•

Total d'unitats bibliogràfiques de la Col·lecció Local (CL): 677

•

Total d'unitats bibliogràfiques de la Col·lecció d'Autor Local (CAL): 473

Pàgina web. S’ha renovat la pàgina, és més dinàmica i ràpida, amb més fotos,
on es detallen totes les activitats, es pot fer un seguiment de tot el fet fins ara.
Cercador bibliogràfic, Jordi Galofré ens explica el seu funcionament.
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Publicacions
•

Butlletí número 10. Estiu 2015.

•

Butlletí número 11. Hivern 2015.

•

Col·laboracions:
◦ Conèixer el Pla de l'Estany. 24 sortides per conèixer i estimar la
comarca, de Jordi Galofré, Josep Maria Massip i Miquel Rustullet.
◦
◦

El Magdalenense en la provincia de Gerona, de Pere Alsius, anotat
per Narcís Soler.
L'Escuat, de Joan Alemany i Oliveras, a cura d'Àngel Vergés.

4. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes
de l’exercici 2015
•

Remarcar que tot i que no es la funció del Centre augmentar el seu
capital, si que ens cal anar fent calaix per quan fem el trasllat a Can
Paulí.

•

Varis: Coordinadora Centres Estudis, Federació gremi editors, TISA,
Compta-1 …

•

Compra de 55 receptors i 5 emissors per les explicacions dels
conferenciants en les sortides, així tothom ho pot sentir perfectament
sense estar al cantó del que parla, la Diputació de Girona ens ha donat
la subvenció per la compra.

Ingressos
Romanent 31/12/2014 ............................................

10.782,39

Quotes socis .........................................................

7.475,00

Sortides cursos Història i Patrimoni Geològic .......
Sortides Conèixer el Pla de l'Estany ........................
Rendes de patrimoni (lloguer pis) .........................

9.689,85
235,00
4.440,00

Subvenció Ajuntament de Banyoles .....................
Subvenció Diputació de Girona (quaderns) ..........

7.929,78
3.800,00

Subvenció Diputació de Girona (col·loqui) ............
Subvenció IRMU .....................................................

1.650,00
1.650,00

Subvenció UdG ......................................................
Subvenció Col·legi de Farmacèutics .......................
Venda llibres ...........................................................
Previsió de fons Can Paulí .....................................

600,00
300,00
2.172,18
19.000,00
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TOTAL
Despeses
Publicacions (Butlletí, Quaderns,...)

69.724,20
...............

8.991,81

Col·laboració publicacions .................................
Col·loqui de tardor ............................................
Concurs de fotografia ........................................

250,00
6.110,10
800,00

Secretaria (mat. oficina, correus, ) ......................

2.210,02

Aportació Vilauba (regularització 2 anys) ..........

3.859,50

Despeses varies (assegurances, ) ..............
Confecció pàgina web ......................................
Despeses pis i impostos ....................................

1.195,92
1.560,90
1.610,44

Sortides cursos Història i Patrimoni Geològic ...
Serveis de correcció (quaderns i butlletí) .........

9.502,62
2.028,26

Emissors/receptors ..........................................
Obsequis ..............................................................

6.704,61
1.721,02

Biblioteca i progr. bibliografia................................
TOTAL

737,08
47.282,28

Romanent 31/12/2015

22.441,92

Pendent Diputació de Girona

6.704,61

S’aprova per majoria absoluta.
5. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2016
Augment significatiu del nombre de socis en aquests últims anys, tot seguit es
detalla el número de socis: 204 (2011) – 277 (2012) – 300 (2013) – 311 (2014) i
331 (2015).
◦ Mantenim la quota de socis de 25 euros individual, 35 euros familiar i
75 euros empresa a l’any.
Ingressos
Quotes socis .........................................................

7.500,00

Rendes de patrimoni (lloguer pis) .........................
Subvenció Ajuntament de Banyoles .....................

4.440,00
7.929,75

Subvenció Diputació de Girona ............................
Subvenció IRMU .....................................................

3.500,00
750,00
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Subvenció UDG ......................................................
500,00
Varis ........................................................................
1.600,00
TOTAL ................ 26.219,75
Despeses
Publicacions (Butlletí, Quaderns,...) ...............
Col·laboració publicacions .................................

6.590,00
600,00

Col·loqui de tardor ............................................

3.000,00

Cursos, sortides, ...............................................

1.000,00

Concurs de fotografia ........................................
Despeses pis......................................................
Secretaria (assegurances,...) ...........................

400,00
1.300,00
2.500,00

Despeses varies (oficina, obsequis,...) .............
Aportació Vilauba ...............................................

1.000,00
1.929,75

Biblioteca ...........................................................
Previsió Can Paulí .............................................

1.300,00
6.600,00

TOTAL ................ 26.219,75
S’aprova per unanimitat.
6. Informació de les activitats previstes per a 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).

•

19 de febrer. Conferència «La Segona República a Catalunya i a la
comarca». Conferenciant: Pere Bosch. 20 de febrer. Sortida: Parlament
de Catalunya, Pavelló Mies van der Rohe, Pavellons de la Finca Güell.

•

11 de març. Conferència «La guerra civil a Catalunya i a la comarca».
Conferenciant: Jordi Galofré. 13 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. Memorial
camp de Ribesaltes.

•

20 de maig. Conferència «El franquisme a la comarca». Conferenciant:
Josep Grabuleda. 22 de maig. Sortida: Itinerari urbà per Banyoles.
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Curs de Patrimoni Geològic:
•

28 de febrer. Sortida a les Gavarrers.

•

8 de maig. Sortida a la costa gironina.

Grup de recuperació del Patrimoni:
•

14 gener: pou de glaç de can Rossinyol a Vilamarí.

•

febrer: rentador del castell de Porqueres.

•

març: forns de Ca l’Anglada a Fontcoberta, ampliació zona de neteja.

•

abril: camp Tancat de Camós, ampliació zona de neteja i consolidació de
pedres caigudes.

•

maig: rajoleria de can Vila, ampliació zona de neteja.

•

juny: forn de cal Bacallà a Vilademí, ampliació zona de neteja.

•

octubre: camí vell del pont de Martís.

•

novembre: castanyer de Sant Nicolau a Sant Miquel de Campmajor,
ampliació zona de neteja (*).

•

desembre: torre de Can Ginestar a Sant Miquel de Campmajor (*).

(*) pendent de confirmar
Conèixer el Pla de l'Estany
•

10 de gener. Crespià: Sant Bartomeu. Sant Miquel de Roca. Pou de
Glaç. Plantació de noguers.

•

14 de febrer. Palol de Revardit: font de can Janic, forn de ciment d'en
Segarra, pont de Marmanya i ariet de can Martorell (Camós).

•

6 de març. Vilademuls: Forn de cal Bacallà, decimar de can Menció i pou
de glaç de Vilamarí.

•

10 d'abril. Fontcoberta.

Altres
•

31 de gener. Assemblea General Ordinària de Socis.

•

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

•

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

•

25-27 de novembre. Col·loqui de Tardor: Centenari del Museu Darder.

•

Desembre. Presentació del Quadern 36: Pere Alsius i Torrent (18391915. Un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica.
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• Previsió

del

llibre

d’en

Jeroni

pel

75

aniversari

del

CECB.

7. Torn obert de paraules
•

A l'anterior assemblea va quedar un tema pendent del que vàrem dir que
en parlaríem precisament avui: la futura seu del CECB. En Jeroni Moner
ens detalla tot seguit com estan les obres en el CECB:
Hi ha la part de subvenció d’ABERTIS, un 1% de les autopistes del Pla
de l’Estany destinat a cultura, que s’ha destinat a intervencions al
museu. L'actuació està feta i acabada aquest any. Encara falten alguns
acabats, com els vidres dels pous, la barana de vidre, instal·lació
elèctrica, calefacció, aire condicionat... El projecte és l’entrada nova i
definitiva al museu amb un gran vestíbul, millorant l'accessibilitat a les
persones grans i als minusvàlids. S’ha eliminat la porta falsa de l’entrada
al museu i s’ha deixat com era abans, i també s’han reforçat els sostres.
Per això, ja podem tornar a fer les xerrades a la sala Lluís Corominas.
Per part de les subvencions de l’Ajuntament de Banyoles, les obres
estan en marxa i s’està fent uns lavabos públics i una segona entrada al
museu per la part de l’actual pati. Serà com un carrer, des de la muralla
al barri vell passant per dins el museu.
Està previst que quan finalitzi l’exposició actual a can Paulí, comencin
les obres de la subvenció d’INCASOL, quedava pendent una tercera part
que s’hauria d’haver acabat el 2014 però la Generalitat no tenia diners.
La previsió és que els mesos de juny-juliol es pugui fer el canvi de la
seu.
En Jeroni Moner explica que la sala on estem serà part del museu de
l’exposició temporal i a les sales de baix hi haurà les exposicions
permanents. A can Paulí hi haurà la biblioteca del centre i la secretaria,
amb els seus propis lavabos. Es compartiran espais amb el museu, com
és la sala de reunions per actes amb capacitat per unes 80-90 persones.
El president ens mostra els plànols perquè veiem com quedarà l’obra
acabada.

• En Mateu Butinyá exposa que el camí antic del carrer Sant Martirià fins a
Lió, que és de l’edat del Bronsa o abans, hi ha unes barreres a l’altura
del Mirador, per conveni dels veïns. Proposa que el CECB presenti una
carta amb una queixa oficial a l’Ajuntament de Banyoles perquè les
treguin. En Carles Puncernau llegeix una carta de resposta a la queixa
d'en Lluís Costabella, regidor de Via Pública:
Hola Carles bona tarda,
Sí, realment te'ns raó, en aquest lloc hi hem col·locat dues barreres una
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a dalt i l'altra a baix, ens hi han de posar dos llums de carrer (que no
contaminin) per il·luminar les mateixes, No sabia que els llums actuals
contaminessin però de ser així ja ho parlaré amb l'empresa que ens ho
han instal·lat de com ho podem arreglar.
Aquesta barrera és totalment correcte no cal que es tregui, perquè te
unes funcions concretes que intentaré explicar-te.
Parlem de un veïnat de poques cases i de poc transit en general i
l'Ajuntament el que vol fer és preservar aquest camí per els veïns i mirar
que duri molt de temps, hem pensat que amb aquestes barreres i uns
comandaments que ja tenen els mateixos veïns hi podran passar
sempre que vulguin, però això no vol dir que tingui de ser una autopista
perquè hi passi tothom..., només hi podrà passar la resta de la gent,
sempre que és faci alguna prova esportiva o esdeveniment i que per
culpa de l'acte tinguem de tancar la carretera de l'Estany, d'aquesta
manera beneficiarem a tothom i no perjudicarem als veïns. Per altra
banda amb aquestes barres la gent que vagi a peu o amb bici podran
passar-hi igualment per el costat. Tots hi estan d'acord.
Sí vols parlar-ho saps que em pots trucar i quedem.
La Roser Masgrau diu que se’ls hi va dir el mateix en el Ple de
l’Ajuntament. En Josep Mª Massip creu que ho tracten com a carrer i no
com a camí. Una proposta seria posar una senyal perquè no passin
camions. En Joan Anton proposa trobar-se amb el president del CEB, en
Joan Surroca, per escriure conjuntament la carta.
•

En Carles Puncernau, recorda que s’hauria de talar els arbres del
Mirador, la Roser Masgrau diu que l’Ajuntament ja ha dit que sí.

•

En Mateu Butinyà insisteix amb les pedres del Monestir, i les lloses que
hi ha al pati. Es tornarà a insistir des del CECB. En Jeroni Moner
demana a en Mateu que sigui el seu successor per insistir a l’Ajuntament
amb el tema Monestir. En Jeroni parla del perill de la instal·lació
elèctrica, es podria cremar el retaule, no hi ha cap protecció ni cap
assegurança. També hi veu perill de robatori dels quadres. L’edifici i el
claustre està declarat com a monument històric, però no diu res del
retaule. La Roser Masgrau proposa entrar una instància, un requeriment
a l’Ajuntament. En Jordi Galofré proposa fer-la arribar a tots els socis,
TV, ràdio, premsa, a quanta més gent millor. En Mateu Butinyà creu que
també s’hauria de fer per Santa Maria. En Joan Anton diu que en la
propera reunió de la Junta es prepararà l’esborrany.
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I, sense més assumptes a tractar, es clou l'Assemblea a les 13.20 hores.

Vist i plau,

Joan Anton Abellan Manonellas
President

Elisabet Saus
Secretària

i

Sala

