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Activitats dutes a terme al llarg de l’any 2020  

CURS ART(S)  I LLETRES  

Responsable: Rosa Planella 

• 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.  

 

XVIII CICLE DE SORTIDES “CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY” 

Responsable: Elisabet Saus 

• 12 de gener. Palol de Revardit. (Castell de Palol. Església de Palol) i Cornellà del 

Terri. (Font de can Ferronic. Bòbila d’Ermedàs). 

• 9 de febrer. Serinyà. Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. El Mas. El 

Roure de la Creu. Can Malloles. Les Llacunes. Aulines de can Servosa i can Soler. 

Cal Ferrer de les Torres. El Serinyadell.  

• 8 de març. Vilademuls. Torre de Fellines. Pou de glaç de Perles de can Pagès. 

Veïnat de Perles. Capella de Sant Llorenç de Perles. Can Pagès. Torre de 

Vilafreser. Església de Sant Sadurní de Vilafreser.  

 

CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL 

Responsables: Biblioteca de Banyoles i Centre d’Estudis 

• 6 de febrer. Pintem Banyoles: Manel Pigem. 

• 13 de febrer. Pintem Banyoles: Joan de Palau. 

• 20 de febrer. Pintem Banyoles: Lluís Vilà. 

• 27 de febrer. Pintem Banyoles: Lluís Güell.  

 

CURS EL NOSTRE PATRIMONI GEOLÒGIC 

Responsable: Salvador Sarquella 

• 25 de gener. “La mar de plàstics”. Conferenciant: Anna Sánchez i Vidal. 

• 29 de febrer. “La pedra de Girona”. Conferenciant: David Brusi. 

 

CICLE DE XERRADES. MIRAR LA PINTURA I MIRAR L’ESCULTURA: SENTIR I ANALITZAR, 

Responsable:  Toni Sellarés 

• 22 de setembre. 1ª trobada participativa “Mirar la pintura: sentir i analitzar”. 

• 29 de setembre. Xerrada “Mirar l’escultura: sentir i analitzar”. 1ª part 
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• 6 d’octubre. Xerrada “Mirar l’escultura: sentir i analitzar”. 2ª part 

• 13 d’octubre. Trobada participativa “Mirar l’escultura: sentir i analitzar”. 

• 20 d’octubre. 2ª trobada “Mirar la pintura: sentir i analitzar”. 

 

GRUP DE TREBALL I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 

Responsable: Miquel Rustullet 

• Projecte de recuperació de l’ermita de Sant Miquel de Centenys. Finalització 

dels treballs.  

 

PUBLICACIONS 

Responsable:  M. Àngels Juanmiquel 

• Butlletí núm. 19 – Hivern 2020 

• Col·laborem en l’edició del llibre “Racons del Pla de l’Estany”, de Pere Llorens, 

amb una subvenció.  

 

PREMI D’HUMANITATS JOAQUIM PALMADA I TEIXIDOR 

Responsable i President del Jurat: Toni Sellarès 

• 7 de setembre. Lliurament Premi d’Humanitats Joaquim Palmada i Teixidor als 

millors treballs de recerca dels alumnes dels instituts de la comarca de l’any 

2020.  

     

ALTRES  

• 31 de gener. Assemblea General de Socis. 

• 14 de febrer. Presentació del llibre “La construcció del territori: geografia, 

identitat i usos polítics” (recull de les Actes del XI Congrés de la CCEPC) 

• 2 de juliol. Inauguració de l’exposició: “Ernest Costa, notari del territori”. 
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CAN GUSSINYER 

       .     L’herència de Can Gussinyer. Gestions i perspectives. 

 

L’herència rebuda del consoci Jordi Gussinyer, que va ser acceptada l’any 2019, va comportar 

una sèrie de gestions per tal de definir els llegats dels hereus. Finalment a principis de 2021, 

davant del notari,  es  va concretar el llegat en acceptar una divisió horitzontal de la finca . El 

CECB és el propietari del primer i el segon pis de l’edifici, però no de la planta baixa, garatge  i 

pati. Hem realitzat intenses gestions de cara a aconseguir comprar la resta de la finca  (per tal 

de mantenir la seva unitat i preservar un edifici catalogat com a BECIL,  i de gran interès per a 

la nostra entitat i per a la ciutat) però de moment han estat infructuoses. 

Segons la voluntat del donant, no podrem prendre possessió del llegat mentre hi visqui el seu 

company . 

 

 

 

 

LLOTJA DEL TINT 

.        Aplicació del Conveni amb l’Ajuntament de Banyoles (10-04-2019) i trasllat 

progressiu. 

 

El 10 de maig del 2019, el llavors president del CECB, Joan Anton Abellán, va signar un conveni 

amb l’Ajuntament de Banyoles en el qual es pactava la cessió d’ús de la Llotja del Tint durant 

50 anys,  a canvi que el CECB deixés les dependències de la Pia Almoina per tal que s’hi 

poguessin dur a terme les obres de rehabilitació per reconvertir-ho en museu arqueològic. En el 

conveni s’establien també una sèrie de reformes al Tint, sobretot teulada, calefactors, 

pantalla... i també mobiliari per a la biblioteca.  

Les obres de l’Arqueològic van endavant i el trasllat del CECB al Tint ja s’ha començat, amb la 

col·laboració de la brigada municipal . 

Hauríem volgut fer una visita al Tint per veure’n els nous equipaments, però les circumstàncies 

actuals no ens ho han aconsellat. De seguida que es pugui, farem una bona inauguració. 
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SOCIS 

Evolució. Implementació quota jove. 

 
El total de socis a finals de 2020 és de 356. Al llarg de l’any s’han produït 17 baixes i 8 

altes. 

 

SECRETARIA 

• La secretaria ha estat oberta els dimarts i divendres de 2/4 de 10 a 2/4 de 12. 

La Carlota Lozano s’encarrega de fer l’atenció al públic, i també de tenir al dia la 

pàgina web i la correspondència de l’entitat, entre d’altres tasques. 

 

ARXIU 

• Arran del trasllat al Tint, la Junta va decidir traspassar a l’Arxiu Comarcal del Pla 

de l’Estany la part de l’arxiu del CECB anterior a l’any 2000, excepte la 

documentació històrica i la d’ordre intern del Centre. 

 


