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ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE 2021 

DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES 

Dissabte, 24 d’abril de 2021 

L’Assemblea General de Socis que convoca el Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles (CECB) anualment, se celebra el dissabte 24 d’abril. L’acte té lloc a la 
sala d’actes del Museu Darder, a la plaça dels Estudis, núm. 2, de Banyoles.  

 

S’inicia la sessió a les 11:00 h amb el següent ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària, 
celebrada el 31 de gener de 2020. 

2. Informe de les activitats de l'any 2020. 
3. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes 

de l’exercici 2020. 
4. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2021. 
5. Informació de les activitats previstes per a l'any 2021. 
6. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva. 
7. Torn obert de paraules. 

 

Els assistents a l’acte són els següents:  

De forma presencial: Ramon Folch, F. Xavier Carreras, Xavier Rebordosa, 
Lourdes Porquet, Miquel Rustullet, Josep Maria Massip, Jordi Turró Goula, 
Jaume Colomer, M. Àngels Juanmiquel, Honorat Sala, Josep Duran, Salvador 
Sarquella, Josep M. Casellas, Joan Nogué, Pau Sarquella, Miquel Cuenca, 
Jordi Galofré, Mariona Juncà, Maria Vila, Roser Masgrau, Pere Noguer, Carles 
Puncernau, Josep Callís Figueras, Xavi Vila i Pilar Castel.  

Per via telemàtica: Rosa Lluch Bramon, Josep Vilalta, Anna Freixa, Josefina 
Sanz, Ana Morlans i Rosa Planella. 

Excusen l’absència: Elisabet Saus i Josepa Bru.  
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Assemblea General Ordinària de Socis 2021 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Ordinària, 
celebrada el 31 de gener de 2020 

L’acta de l’Assemblea ordinària de socis celebrada el dia 31 de gener de 2020  
es posa a votació i s’aprova per unanimitat. Dos socis la signen en prova de 
conformitat. 

2. Informe de les activitats de l'any 2020 

Arran de la situació de pandèmia per la covid-19, moltes de les activitats 
previstes per al 2020 es van haver d’ajornar o van quedar suspeses. Les que 
finalment s’han pogut fer són les següents: 
 
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.  
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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 
• 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-semi soterrani, 
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 BCIL,  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, que n’és l’usufructuari. 
 
 
 
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. 

La Roser Masgrau explica que hi ha hagut una lleugera disminució en el 
nombre de socis a causa de la manca d’activitats degut a la covid i anima els 
assistents a l’assemblea a buscar més persones que es vulguin implicar en 
l’entitat. En Pere Noguer indica que properament farem el cobrament de les 
quotes anuals.  

 

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 més essencial i la d’ordre intern del 
Centre. 
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3. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost, balanç i comptes 
de l’exercici 2020 
 
INGRESSOS 
Concepte        Import € 
1.Quotes socis       8.085,00 
2.Rendes de Patrimoni      4.440,00 
3.Subvencions (IRMU, Dip. Girona, UdG i Ajuntament) 5.856,02 
4.Vendes llibres          176,00 
5.Diversos (impostos)           13,81 
Total                18.570,83 
 
DESPESES 
Concepte        Import € 
1.Cinc Cèntims          308,55 
2.Aportació Vilauba       1.929,75 
3.Impostos patrimoni (agència i Ajuntament)   2.297,17 
4.Subvenció llibre Pere Llorens        300,00 
5.Impressió (Quadern 39 i butlletí 19)    6.509,20 
6.Despeses materials premis     1.328,47 
7.Concurs fotografia (targetons)        432,00 
8.Diversos (Asseg.,quota CC, Amics Besalú, desp. banc.)    1.046,89 
9.Secretaria (Retribució, Seguretat Social i mat. Oficina) 3.158,97 
10.Premis Joaquim Palmada     1.137,83 
11.Correcció publicacions      1.207,82 
12.Informàtica (web 2017-2020)        580,80 
13.Exposició Ernest Costa         847,00 
14.Ermita Sant Miquel de Centenys    1.323,01 
Total                22.407,46 
 
Saldo a la vista 31/12/2019            70.075,52 € 
Saldo a la vista 31/12/2020            66.238,89 € 
Diferencial 2020               -3.836,63 € 
Saldo patrimonial 31/12/2020            66.238,89 € 
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En Pere Noguer fa una explicació detallada de l’evolució comptable de l’exercici 
de 2020, també condicionada per la situació actual de pandèmia, i amb una 
disminució en l’arribada de les subvencions previstes. L’assemblea aprova els 
comptes per unanimitat. 

4. Proposta i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l'any 2021 

INGRESSOS       Import € 
1.Quotes socis       7.600,00 
2.Rendes del patrimoni      4.440,00 
3.Convenis i subvencions              10.000,00 
4.Vendes de llibres           200,00 
5.Concurs de fotografia         100,00 
Total                 22.340,00 
 
DESPESES 
1.Quaderns        5.000,00 
2.Ajudes publicacions         600,00 
3.Col·loqui de Tardor      3.500,00 
4.Butlletí i obsequis       3.200,00 
5.Impostos (contribucions, IVA)     2.000,00 
6.Secretaria        3.200,00 
7.Vilauba 2021       1.929,75 
8.Gestió i serveis (assegurances...)    1.000,00 
9.Activitats (Cinc Cèntims, Premis Palmada, etc.)  1.500,00 
10.Despeses diverses         410,25 
Total                 22.340,00 
     
En Pere Noguer explica les previsions econòmiques, que dependran, també, de 
l’evolució de la pandèmia. L’assemblea aprova el pressupost per a l’any 2021 
per unanimitat.  
 
 
5. Informació de les activitats fetes o previstes per a l'any 2021 
 
CINC CÈNTIMS DE CREACIÓ LOCAL 

• 2 de febrer. Arquitectes i ciutat: Francesc Figueras de Ameller. 

• 9 de febrer. Arquitectes i ciutat: Jordi Masgrau Boschmonar. 
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• 16 de febrer. Arquitectes i ciutat: Jeroni Moner Codina. 

• 23 de febrer. Arquitectes i ciutat: Josep Riera Micaló. 

• 12 de juny. Arquitectes i ciutat: visita arquitectònica. 
Enguany, a causa de la pandèmia, hem hagut d’endarrerir la data habitual de 
l’Assemblea, que solia ser a finals de gener. Això ha provocat que algunes de 
les activitats de l’any 2021 ja s’hagin fet abans de la data de la trobada anual 
de socis. És el cas de les quatre xerrades del tercer cicle dels Cinc Cèntims de 
Creació Local, que es van fer al llarg del mes de febrer amb un gran èxit, tant 
de públic, com de contingut. 
 
PREMI D’HUMANITATS JOAQUIM PALMADA I TEIXIDOR 

• 25 de març. Lliurament del III Premi d’Humanitats Joaquim Palmada i 

Teixidor, any 2021, atorgat als millors treballs de recerca dels alumnes 

dels instituts de la comarca.   

Pel que fa al Premi d’Humanitats Joaquim Palmada i Teixidor, una altra activitat 
ja feta, la Roser Masgrau explica que aquest any s’hi ha incorporat com a 
responsable i presidenta del Jurat M. Teresa Sabrià, en substitució de Toni 
Sellarés, que va deixar aquestes responsabilitats l’any passat, i a qui la Roser 
agraeix especialment la seva dedicació en les anteriors edicions del Premi. 
 
CONFERÈNCIES 

• 12 de juny. “Què li passa al clima: i a nosaltres?” A càrrec de Ramon 
Folch (organitzada conjuntament amb Astrobanyoles)   

• Cicle obert de conferències i debat sobre medi ambient, globalització i 
crisis planetàries. 

El propòsit inicial seria fer quatre sessions abans de Nadal. La idea és 
organitzar les conferències en col·laboració amb Astrobanyoles, Limnos i el 
Museu Darder. 
 
XIX CICLE DE SORTIDES “CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY” 

• Octubre  
• Novembre 
• Desembre 

La intenció és reprendre les sortides la propera tardor, sempre que les 
circumstàncies de la pandèmia ens ho permetin. 
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GRUP DE TREBALL I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 

• Inauguració de la recuperació de l’ermita de Sant Miquel de Centenys. 
Programarem la inauguració així que les circumstàncies de la pandèmia ho 
permetin. 
 
XXVII COL·LOQUI DE TARDOR 

• 5, 6  i 7 de novembre. “Sanitat militar i hospitals (1936-39). L’Hospital de 
Banyoles i el Dr. Jimeno”. 

PUBLICACIONS 
• Quadern núm. 40: “La comarca del Pla de l’Estany. Gènesi i reptes de 

futur”. De diversos autors. 

ALTRES  
• 24 d’abril. Assemblea General de Socis 2021. 
• 24 d’abril. Presentació del Quadern núm. 39, “Ramon Margalef López 

(1919-2004). El científic impulsor de l’ecologia a l’estany de Banyoles”. 
• 18 de juny. Lliurament de premis del XIX Concurs de fotografia de la 

natura: “Amfibis i rèptils”. 
• Treballs de trasllat a la Llotja del Tint. 

 

6. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva 

La Roser Masgrau explica els canvis que s’han produït en la Junta Directiva 
posteriorment a l’Assemblea de socis del 2020. A finals d’estiu passat, en Xavi 
Vila i la Pilar Castel s’hi van incorporar com a vocals. En la reunió de Junta del 
mes d’octubre, es va aprovar un relleu en el càrrec de secretària, que a partir 
de llavors assumiria la Pilar Castel, en substitució de l’Elisabet Saus, que hi 
continuava com a vocal. La Roser Masgrau aprofita per donar la benvinguda a 
la Pilar Castel com a secretària i per agrair a l’Elisabet Saus la bona feina feta 
durant els anys en què ha exercit com a secretària de la Junta.  A principis del  
2021, la M. Àngels Juanmiquel va manifestar que volia tancar la seva etapa 
com a vocal de la Junta després de vuit anys de ser-hi. La Roser Masgrau 
agraeix a la M. Àngels Juanmiquel la seva dedicació al llarg de tot aquest 
temps en què ha vetllat per les publicacions i la pàgina web, entre d’altres 
tasques molt estimables per al Centre.    
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Així doncs, la Junta Directiva quedaria constituïda de la següent manera: 

Presidenta   Roser Masgrau 
Vicepresident  Carles Puncernau 
Secretària   Pilar Castel 
Tresorer   Pere Noguer 
Vocal    Elisabet Saus 
Vocal    Rosa Planella 
Vocal    Josep Callís 
Vocal    Xavi Vila 
Vocals Consultius:   

     Ramon Folch 
     Jordi Galofré 
     Mariona Juncà 
     Joan Nogué 
     Jordi Xena 
     Jeroni Moner 

L’Assemblea ratifica la Junta Directiva per unanimitat. 

7. Torn obert de paraules 

- En Ramon Folch, i en relació amb el Quadern 40 sobre el futur de la comarca, 
proposa organitzar alguna mena de col·loqui, simposi o taller amb alcaldes i 
altres elements socials de la comarca sobre la re-habitació de les zones rurals, 
que s’està produint sobretot arran de la pandèmia, i les noves necessitats que 
estan sorgint (infraestructures, fibra òptica...) en aquest nou escenari rural/urbà 
en què ens trobem, on creix la importància dels nuclis petits al voltant de 
Banyoles. Planteja la possibilitat de crear un espai de reflexió, d’explorar les 
voluntats dels alcaldes, amb la idea que aquest nou imaginari de comarca sigui 
dirigit per la gent del territori. La Roser Masgrau li recull la proposta, tot 
destacant la voluntat comarcal del Centre, però remarcant que la tasca política 
directa no ens correspondria. En Josep Callís afegeix que darrerament s’han 
incrementat molt les vendes d’habitatges en tota la comarca i alerta del perill 
que ens arribem a convertir en un segon Empordà, cosa que pot estar bé a 
nivell de prestigi, però que pot comportar que els preus de les finques 
s’encareixin fins al punt que els nostres fills no hi puguin accedir i hagin 
d’acabar marxant. 
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- L’Honorat Sala demana un increment de la digitalització del Centre d’Estudis, 
especialment pel que fa a les publicacions. La Roser Masgrau li recull la 
proposta. 

I sense més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea a les 11:45 hores. 

 

Vist i plau 

 

 

 

Roser Masgrau      Pilar Castel 

Presidenta        Secretària                       


