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.
ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 2020
DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES
Divendres, 31 de gener de 2020
L’Assemblea General de Socis que convoca el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles (CECB) anualment, se celebra el divendres 31 de gener. L’acte té lloc
a la sala d’actes del Museu Darder, a la placeta dels estudis de Banyoles.

S’inicia la sessió a les 19.30 h. amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària,
celebrada el 25 de gener de 2019.
2. Informe de les activitats dutes a terme l'any 2019.
3. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes
de l’exercici 2019.
4. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2020.
5. Informació de les activitats previstes per a l'any 2020.
6. Renovació de la Junta Directiva per fi de mandat.
a. Presentació de noves candidatures a la Junta.
7. Torn obert de paraules.
Els assistents a l’acte són els següents:
Maria Àngels Riera, Josep Maria Mundet, Ramon Folch, Josepa Bru, Miquel
Cuenca, Joan Noguer, Eugeni Revuelta, Eloi Camps, Albert Bramon, Maria
Vila, Carme Bonaventura, Arseni Sallent, Jaume Figueras, Josep Aragall
Torres, Lluís Privat, Josep M. Casellas, Xavi Vila, Josep Callis Franco, Josep
Callís Figueres, Jaume Butinyà, Mateu Butinyà, Jeroni Moner, Carles
Puncernau, Pere Noguer, Jordi Galofré, Martirià Butinyà, Josep M. Massip,
Roser Masgrau, Salvador Sarquella, Rosa Planella, Francesc Xavier Carreras,
Mariona Juncà, Jaume Terradas, Josep Maria Reyes, Toni Sallarés, M. Àngels
Juanmiquel, Jaume Colomer, Miquel Rustullet i Elisabet Saus.

Excusen l’absència: Jordi Xena i Rosa Lluch.
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Assemblea General Ordinària de Socis 2020
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària,
celebrada el 25 de gener de 2019.
L’acta de l’Assemblea ordinària de socis celebrada el dia 25 de gener de 2019
es posa a votació i s’aprova per majoria. Dos socis la signen en prova de
conformitat.
2. Informe de les activitats dutes a terme l'any 2019
CURS «ART I LLETRES AL SEGLE XX»
● 18 de gener: «Primera avantguarda: Art i Poesia». Conferenciant: Ferran
Gadea.
● 15 de febrer: «Mirall trencat». Conferenciant: Fina Figuerola.
● 15 de març: «Màrius Torres». Conferenciant: Josep Camprubí.
● 17 de març (sortida del curs): Visita al Sanatori de Puig d’Olena.
● 26 d’abril: «Gabriel Ferrater». Conferenciant: Josep Navarro.
CURS «ART(S) I LLETRES»
● 27 de setembre: «La música en les arts plàstiques contemporànies».
Conferenciant: Xavier Aballí i Santmartí.
● 25 d’octubre: «La música en la gran novel·la europea». Conferenciant:
Miquel Cuenca i Vallmajó.
● 29 de novembre: «Teresa Pàmies». Conferenciant: M. Àngels Cabré.
● 1 de desembre: (sortida del curs): Museu Miró i CaixaFòrum de
Barcelona.
● 20 de desembre: «Entre la lletra i el so». Conferenciant: Ferran Gadea i
Gambús.
CICLE «MIRAR LA PINTURA: SENTIR I ANALITZAR» amb en Toni Sallarés
• 29 d’octubre: «Mirar amb els sentits oberts a les sensacions, emocions i
sentiments. Mirar fixant la nostra atenció en les tècniques formals».
• 5 de novembre: «Introducció a l’anàlisi formal. L’estil. Elements i principis
de l’art».
• 12 de novembre: «L’espai pictòric. L’enquadrament. El punt de vista i la
línia de nivell de l’ull».
• 26 de novembre: «Profunditat amb perspectiva, per capes o contínua.
Composició: tancada o oberta».
• 3 de desembre: «Composició: estructura horitzontal, vertical, diagonal,
triangular, circular,...; centres d’interès i línies de força».
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SORTIDES CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
XVII CICLE
● 13 de gener: Porqueres i Fontcoberta
● 10 de febrer: Borgonyà (Cornellà del Terri)
● 10 de març: Camós
● 14 d’abril: Sant Miquel de Campmajor
XVIII CICLE
● 13 d’octubre: Banyoles
● 10 de novembre: Crespià
● 8 de desembre: Sant Patllari (Porqueres)
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL – Escriptors banyolins
● 5 de febrer: Joan Solana i Núria Farriol, sobre la vida i obra de Jaume
Farriol.
● 12 de febrer: Xavier Xargay i Joan-Lluís Lluís, sobre Pere Verdaguer.
● 19 de febrer: Jordi Galofré i Joan Olivas, sobre Frederic Corominas.
● 26 de febrer: Àngel Vergés i Miquel Aguirre, sobre Lluís Constans.
V CURS DEL NOSTRE PATRIMONI GEOLÒGIC
«LA GEOSFERA:RECURSOS, RISCOS, IMPACTES I GESTIÓ»
● 21 de desembre: «Geologia en imatges fotogràfiques». Conferenciant:
Salvador Sarquella.
● 26 de gener: «Els drons en enginyeria geològica». Conferenciant: Roger
Ruiz Carulla.
● 23 de febrer: «Evolució de l’aigua al llarg de l’embassament de Sau:
Alguns elements de la seva gestió ecosistèmica». Conferenciant: Joan
Armengol Bachero.
● 30 de març: «Els impactes en la dinàmica marina». Conferenciant: Anna
Sánchez Vidal.
● 6 d’abril: «La gestió del medi ambient». Conferenciant: Carles Quer Feo.
XXVI COL·LOQUI DE TARDOR
● Del 22 al 24 de novembre: «Ramon Margalef López (1919-2004). El
científic impulsor de l’ecologia a l’estany de Banyoles».
GRUP DE TREBALL I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI
Continuem amb el projecte de restaurar l’ermita de Sant Miquel de
Centenys. Ja està fet tot el seu interior, ara cal fer la part externa. El
Bisbat i l’Ajuntament d’Esponellà s’han fet càrrec de les despeses.
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PUBLICACIONS
● El Butlletí núm. 17 – Hivern 2019
● El Butlletí núm. 18 – Estiu 2019
ALTRES
• 11 de gener: Presentació del llibre Caminant per l’altra Garrotxa,
d’Esteve Serra.
• 24 de gener: Presentació de l'informe de la prospecció feta amb
georàdar a Santa Maria dels Turers.
• Presentació del Quadern n.38: Arquitectura gòtica a les terres de Girona
• 25 de gener: Assemblea General de Socis.
• 31 de maig: Lliurament de premis del I Premi d'Humanitats Joaquim
Palmada i Teixidor 2019.
• 21 de juny: Lliurament de premis del XVIII Concurs de Fotografia de la
Natura, sobre «Estructures geològiques».
CAN GUSSINYER
Acceptació de l’herència llegada per Jordi Gussinyer.
LLOTJA DEL TINT
Formalitzat el conveni amb l’Ajuntament de Banyoles.
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3. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes
de l’exercici 2019
INGRESSOS
Concepte

Import €

1.Quotes socis

7.455,00

2.Subvencions

(Conveni Aj.)

3.Lloguer pis
4.Llibres

8.000,00
4.440,00

(venda)

328,89

5.Concurs de Fotografia

100,00

TOTAL

20.323,89 €

DESPESES
Concepte

Import €

1.Col·loqui Margalef

3.870,94

2.Ajudes Publicacions
3.Impostos (Ctat. Prop., Ajunt.)

312,00
1.457,61

4.Gestió i serveis (Asseg. I Asses.)
5.Publicacions i obsequis

675,04
3.932,91

(Disseny, maquetació, butlletí, tríptics,…)
6.Vilauba

3.859,50

7.Secretaria

4.318,98

(Mat. oficina, informàtica, secretària, fotocòpies)
8.Despeses vàries

806,34

(CEB, desp. bancàries, quotes altres entitats)
TOTAL

19.233,32 €

SALDO A LA VISTA 31/12/2018

38.984,95 €

SALDO A LA VISTA 31/12/2019

40.075,52 €

REMANENT 2019
SALDO PATRIMONIAL 31/12/2019

1.090,57 €
70.075,52 €
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* A final del 2019 es va rebre una subvenció de l’Ajuntament d’Esponellà de
2.000 € que s’ha destinat íntegrament a la restauració de l’Església de Sant
Miquel de Centenys.
En Pere Noguer expliques les comptes. S’aproven per majoria absoluta.

4. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2020.
Continuem augmentant en nombre de socis, però d’una forma més suau:

INGRESSOS

Import €

1.Quotes socis

7.400,00

2.Rendes del patrimoni

4.440,00

3.Convenis i subvencions

8.000,00

4.Venda de llibres

300,00

5.Concurs de Fotografia

100,00

TOTAL

20.240,00 €

DESPESES

Import €

1.Quaderns

5.000,00

2.Ajudes publicacions

600,00
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3.Col·loqui de Tardor

3.500,00

4.Butlletí i obsequis

3.500,00

5.Impostos (Contribucions, IVA,…)

1.500,00

6.Secretaria

3.000,00

7.Vilauba 2020

1.929,75

8.Gestió i serveis
9.Despeses vàries
TOTAL

(Assegurances,…)

750,00
460,25
20.240,00 €

En Pere Noguer explica les previsions econòmiques. S’aprova per unanimitat.

5. Informació de les activitats previstes per a l'any 2020.
CURS «ART(S) I LLETRES»
• 24 de gener: “Homer a cappella”. Conferenciant: David Costa i Bosch.
• 28 de febrer: “El pi ver de Mª Antònia Salvà”. Conferenciant: Albert Pons
i Torres.
• 20 de març: “Salomé, del mite a l´art”. Conferenciant: Josep Camprubí i
Servitja.
• 24 d’abril: “Poesia i cançó”. Conferenciant: Josep Navarro i Santaeulàlia.
XVIII CICLE SORTIDES «CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY»
• 12 de gener: Cornellà I Palol
• 9 de febrer: Serinyà, coves i altres
• 8 març: Perles I Vilademuls
• 19 d’abril: Biert, amb Ernest Costa
• 12 de maig: Coves de Sant Aniol, amb Ernest Costa
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL - Pintem Banyoles
• Moderat per Bàrbara Julbe, periodista
• 6 de febrer: Manel Pigem
• 13 de febrer: Joan de Palau
• 20 de febrer: Lluís Vilà
• 27 de febrer: Lluís Güell
VI CURS DEL NOSTRE PATRIMONI GEOLÒGIC
• 25 de gener: “La mar de plàstics” amb Anna Sánchez
• 29 de febrer: “La pedra de Girona” amb David Brusi
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•
•

28 de març: "Hidrogeologia de la zona de Banyoles" amb Enric Viñals
25 d’abril: “Geologia de Montserrat” amb Salvador Sarquella

ALTRES ACTIVITATS
• 31 de gener: Assemblea General de Socis.
• 14 de febrer: Presentació del llibre «Actes de l’XI Congrés de la
Coordinadora» que es va fer com Col·loqui de Tardor 2018.
• 19 de març: Entrega del Premi d’Humanitats Joaquim Palmada I Teixidor
2020.
• 21 de març: Inauguració de l’exposició sobre “Ernest Costa, el notari del
territori”, fins al 7 de juny, al Museu Darder.
PUBLICACIONS
• El Butlletí n.19 - Hivern 2020
• El Butlletí n.20 - Estiu 2020
• Quadern n.39 - Ramon Margalef López. El científic impulsor de ecologia
al Pla de l’Estany.
XXVII Col·loqui de Tardor
Del 20 al 22 de novembre: “Sanitat militar i hospitals (1936-39).
L’Hospital de Banyoles i el Dr. Jimeno”.
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6. Renovació de la Junta Directiva per caducitat
a. Presentació de noves candidatures a la Junta
Hi ha una única proposta per la presidència del Centre: la Roser Masgrau.
S’aprova per majoria absoluta.
Tot seguit en presenta els membres de la nova junta:
Presidenta
Roser Masgrau
Vicepresident
Carles Puncernau
Secretària
Elisabet Saus
Tresorer
Pere Noguer
Vocal
Àngels Juanmiquel
Vocal
Rosa Planella
Vocal
Josep Callís
Vocals Consultius:
Ramon Folch
Jordi Galofré
Mariona Juncà
Joan Nogué
Jordi Xena
Jeroni Moner
S’aprova per unanimitat.
b. Parlament de la nova Presidenta, Roser Masgrau:
-

La Roser Masgrau agraeix la confiança en l’aprovació del seu càrrec.
Fem un resum de les seves paraules:
o Per primera vegada la presidència recau en una dona. A la junta
n’hi ha moltes i de sòcies també. Això es un signe de normalitat i
de visibilitat de la feina que fan i han fet les dones al Centre.
o El nombre de socis que hi ha és important, però voldria que
creixés en gent jove.
o Des del Centre es fan moltes activitats, hem de posar-les en valor
per la feina que fan i per tots els qui la fan:
 Conèixer el Pla de l’Estany
 Cicle Arts i Lletres
 Patrimoni geològic
 Grup de treball i recuperació del patrimoni
 Cicle mirar la pintura (Toni Sellarés)
 Col·loqui de tardor
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Concurs de fotografia
Premi Humanitats Joaquim Palmada
Butlletins i publicacions
Biblioteca
Cinc cèntims
Vilauba- La Farga- Museu Arqueològic

Subratllar la molta assistència que hi ha en totes les activitats.
Sobretot remarcar la feina positiva de l’anterior Junta i del seu
president, en Joan Antón Abellan, a qui agraïm la seva tasca
durant tots aquests anys, i també en Carles Puncernau en aquest
impàs.


La nova Junta serà bàsicament de continuïtat però amb
algunes modificacions:



Vocals consultius, nova figura, servirà per a tenir una
estreta col·laboració amb persones que són referents del
Centre i també ho són en els seus àmbits i ens ajudaran.
Volem incorporar gent jove per donar renovació i
transversalitat generacional, que sigui garantia de futur. Per
aconseguir-ho, proposa:
1. Una nova Quota Jove.
2. Obrir noves iniciatives, noves temàtiques i noves
maneres de treballar i comunicar.
Continuar i ampliar la col·laboració amb altres entitats, amb
l’objectiu de treballar per la ciutat i la comarca, consolidar i
ampliar el nombre de socis i amics en aquesta tasca.





Voldria acabar amb dues reflexions:
El centre va néixer el 1943. Els objectius eren suplir les mancances d’aquella
etapa tan pobre culturalment i amb nul·la voluntat de crear vincles entre
patrimoni i sentiment d’identitat. Afortunadament això ha canviat, (no tan com
voldríem!) Les institucions són fonamentals, hem lluitat i seguirem lluitant per
tenir-les i tenir-les ben dotades que inverteixin en patrimoni tan històric, com
artístic com natural. Però és evident que malgrat la feina positiva que es fa, no
arriben a tot el que voldríem. Per això el Centre ha de continuar amb la seva
feina. Avui a l’any 2020 creiem que el sentit del Centre és el mateix de sempre
però amb l’avantatge que hi ha una xarxa de col·laboració institucional molt
més àmplia i completa. Hem de continuar descobrint, vetllant, incentivant,
estudiant el nostre patrimoni (en tots els seus àmbits) i esperonar i fer de corcó
si cal davant les diverses institucions per tal de fer possible la preservació i
divulgació del patrimoni. Tenim més mitjans però les necessitats culturals
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sortosament s’han ampliat i diversificat i tots hi hem de treballar amb estreta
col·laboració.
I l’altra reflexió, que voldríem plantejar és posar en valor la feina cívica, la feina
que ens uneix a tots els qui desinteressadament, socis i col·laboradors, fan,
amb el seu esforç, un xic millor la ciutat, la comarca i nosaltres mateixos.
Reivindiquem aquest esperit altruista que compartim amb altres entitats.
Crec que en el món d’avui és un valor a reivindicar. Quan jo era petita la gent
escombrava el carrer, se’l sentien seu. La nostra comarca i la seva gent és el
nostre carrer.
7. Torn obert de paraules
En Miquel Cuenca, regidor de Cultura de l’ajuntament de Banyoles, felicita a la
nova junta, diu que el CECB representa a Banyoles i a la comarca, que és una
entitat molt important. Agraeix a l’anterior president, en Joan Anton Abellan per
la feina feta, i vol que en quedi constància a l’acta.
En Carles Puncernau diu que en el nou butlletí del Centre també s’agraeix la
bona feina feta per l’anterior president, en Joan Anton Abellan.
I, sense més assumptes per tractar, es clou l’Assemblea a les 20.40 hores.

Vist i plau

Roser Masgrau

Elisabet Saus i Sala

Presidenta

Secretària

