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MEMÒRIA ACTIVITATS 2021
L’Associació La Unió Escaulenca, la “Societat” com l’anomenen tots els socis i
sòcies, veïns i veïnes de les Escaules i dels pobles de l’entorn, és una de les
societats de “socors mutus” que als finals de segle XIX es van fundar en molts
pobles de l’Alt Empordà. La nostra es va fundar el 1870 com a “Societat de Socors
Mutus La Concòrdia.” Més tard, als inicis del segle XX, es va fusionar amb una altre
entitat el “Centre Obrer” i es va constituir com a “Societat la Unió Escaulenca”. Va
ser mutualitat fins el 1987, quan es van modificar els estatuts i es va convertir en
"societat cultural i recreativa" mantenint el nom de la Unió Escaulenca.
Els Estatuts de la Societat es van modificar i adaptar a la normativa de la Generalitat
de Catalunya aquest any 2020.
Qui som, cap on volem anar i com ho fem, és a dir la nostra missió, visió i valors
estan definits com a finalitats en els nostres estatuts i són:
a) Fomentar el conjunt de coneixences històriques, geogràfiques, literàries,
científiques o de qualsevol mena que hom posseeixi del nostre poble en particular i
del nostre país en general.
b) Fomentar el conjunt de tradicions i de formes de vida del nostre poble.
c) Contribuir a preservar la identitat de Les Escaules com a poble i comunitat, així
com del patrimoni paisatgístic, natural i arquitectònic.
d) Fomentar la integració al poble.
e) Defensar els interessos dels seus socis pel que fa als punt d’aquest article
expressats anteriorment.
f) Promoure la llengua catalana.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
•

Cursos i conferències sobre temes diversos o manifestacions de caràcter cultural o
artístic tals com recitals de cançó, teatre o exposicions diverses.

•

Festes i esdeveniments que tinguin caràcter d’arrelament a la nostra terra, com són
la festa major o la quina, entre d’altres.

•

Contractar, si s’escau, els serveis dels professionals que es considerin adients per
portar a terme qualsevol de les finalitats.
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JUNTA DIRECTIVA:
•
•
•
•
•

Presidenta: Mònica Torrent
Vice-presidenta: Ingrid Danckaerts
Tresorer: Jaume Isern
Secretari: Pere Frigola
Vocals:
o Joan Ramirez
o Eduard Alier
o Òscar Sagué. Fins 22 d’octubre de 2021
o Oriol Alier . Fins 22 d’octubre de 2021.
o Francesc Alcoverro Pedrola. Des de 22 d’octubre de 2021.

Per Acta de l’assemblea de 22 d’octubre es designa com a mandatària per a les funcions
de secretària i tresoreria a la sra. Rosa Vidal Planella
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ACTUACIONS FETES A L’ANY 2021:
La Societat va complir 150 anys l’any 2020, però a causa de la pandèmia de la COVID no
ho va poder celebrar com s’hauria desitjat i a l’any 2021 i moltes de les activitats de 2021
van ser commemoratives del seu aniversari.

Per la festa de Sant Sebastià no es va poder realitzar el tradicional àpat col·lectiu, però
tot i així es va celebrar la missa, una xocolatada popular i una gimcana per la mainada
del poble, amb preguntes sobre lloscs representatius i històrics del poble de les
Escaules.
Els inicis de l’any es va constituir entre socis i sòcies un “Club de
Lectura” que es va realitzar principalment de forma telemàtica
amb la plataforma cedida per la Federació d’Ateneus de
Catalunya. Es va començar amb la lectura del llibre “ La casa de
foc” d’en Francesc Serés.
El dissabte 13 de març de 2021, els membres del club de
lectura i altres assistents l’autor del llibre va assistir
presencialment a la societat per a comentar la novel·la amb els
membres del club de lectura. Va ser unànime l’opinió que La
casa de foc és una novel·la molt ben escrita i molt ben
estructurada al voltant del paisatge meravellós i verge de la Garrotxa i de les històries
d’uns personatges, la família de Can Sol, plens de secrets que s’acaben resolent, o
quasi be tots, al final de la novel·la.
Per Pasqua, es va celebrar un campionat de dòmino i es va organitzar una pintada d’ous
de pasqua amb la mainada del poble.
El vencedor del campionat de dòmino va ser en Joan Ramirez i el premi consistia en
una fitxa de dòmino de fusta realitzada per un soci de
la Societat. La fitxa va quedar dipositada al local de
la societat i se li va oferir una còpia en miniatura al
guanyador.
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Per sant Jordi, es va celebrar un vermut musical amb el grup empordanès Eclipse Duo,
i socis van llegir poesies.
En Joan A. Pares va llegir un poema de Raimon Pannikar, que
corresponen a la seva ponència anomenada LA PARAULA,
CREADORA DE REALITAT, en el simpòsium celebrat a Vivarium
(Tavertet, Osona) els dies 12 - 13 i 19 - 20 de setembre de 1992.
La Brigitta Bach va llegir un poema escrit per ella mateixa en llengua
alemanya titulat "Liebesgedicht für einen sterbenden Fluss". En
català i en traducció de la Silvia Prat es titula "Poema d'amor a un
riu agonitzant", i es refereix al naixement del nostre riu de la Muga.
I la Dolors Padrós, va llegir, el poema ” La papallona” de Pere Pla
Marcé i el poema “El llibre” de Joana Raspall”.
En aquest primer semestre, La Unió Escaulenca amb l’objectiu de preservar el patrimoni
de l’entorn del poble de Les Escaules, va iniciar les tasques per inventariar i publicar
en el registre de Wikipedra de l’Observatori del Paisatge de la Generalitat de Catalunya,
totes les construccions de pedra seca del terme municipal de Boadella i les Escaules. Es
van localitzar les construccions, es van netejar i desbrossar els accessos i el voltant de
les construccions i s’identificaven aquestes d’acord amb les seves característiques, el
tipus de barraca o cabana, el tipus de coberta, el tipus de porta, l’orientació, l’estat de
conservació etc. I si es tracta de murs, si són d’abancalament o de delimitació de
finques, la seva llargada, alçada o amplada. Un cop identificades es van registrar en
l’aplicació de “Pedra Seca” per publicar en el web de Wikipedra.
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El 9 de maig de 2021 es va fer una sortida en bicicleta de les
Escaules a Empuriabrava pel cami fluvial de la Muga.

El club de lectura, després de la lectura de la casa de foc, va llegir el llibre Ànima de
Tramuntana. El llibre, un relat intimista i evocador que es transporta a Indika (la ciutat
iberica d’Ullastret) i a Empòrium.
El día 16 de maig de 2021, es va convidar a l’autora Núria
Esponella per a compartir la novel·la. Es va acompañar
l’acte amb una mostra de la gastronomia Ibera, i es van
vendre productes com e xarop de saüc, rams d’herbes
aromàtiques, formatge de les Avalls, vi de Biure, cervesa
artesana de Cadaqués, melmelades artesanes Ca la
Conxita, escalivada de BenQ-it, i mel dels abellaires de
l'Alt Empordà.

El club de lectura de la Societat, com a cloenda de la
lectura del llibre Ànima de Tramuntana de la Núria Esponellà el
20 de maig de 2021va visitar el poblat ibèric d'Ullastret.

El dia 5 de juny de 2021 per a celebrar el Dia de l'Associacionisme
Cultural. DASC 2021, es va fer un acte dedicat a la Història i
Arquitectura, amb una activitat al mati de neteja del pou de glaç, en
el marc de l’activitat de l’inventari de la pedra seca, a la tarda, una
xerrada sobre " La Guerra Gran i la batalla del Roure " a càrrec de
Marià Baig i Aleu i al vespre un Concert musical amb el grup
BadCocktail
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Per la festa de la societat, es van realitzar diverses activitats, cinema i havaneres a la
fresca, cloenda de l’exposició commemorativa dels 150 anys, amb la presència dels
que han estat presidentes i presidents i amb un acte d’agraïment a tots els socis i
sòcies i brindis i un Final de la festa, vermut musical amb Madame Mustash.
El diumenge, 4 de juliol, a les 11 h. es va cloure l'exposició "150
anys de La Unió Escaulenca. Mirant al futur". Amb ocasió de la
clausura, es va s'ha inaugurat una exposició, que compta amb una
subvenció de la Diputació de Girona, on s'exhibien diversos espais:
L'espai del Voluntariat, amb mostra de les fotografies de les
persones que havien col·laborat en la realització de les activitats.
L'espai de les Activitats, on s'exposaven tots els cartells que
disposava la societat de les activitats realitzades, i especialment,
de les activitats realitzades des de la inauguració de l'exposició. I
un espai anomenat: "la terra dels nostres ancestres" amb quatre
apartats, Literatura, amb mostra del club de lectura; arqueologia,
amb fotografies de la visita a Indika (Ullastret); Història, amb fotografies de la jornada
realitzada sobre la "Guerra gran" i Arquitectura, amb mostra de les fotografies dels
treballs sobre la pedra seca. Aixi mateix, també hi havia un Espai creatiu, on es
mostraven els poemes i quadres pictòrics realitzats per socis i sòcies.

.

El 18 de juny de 2021 un dels socis , en Peter Frigola, va portar
del Centre de Recuperació dels Aiguamolls de l'Empordà dos
gamarussos per alliberar-los i que habitin en els boscos de l'entorn del
poble. L'acció es va fer des de la plaça de les Escaules. També es va
alliberar un eriçó.

L’11 d'Agost. Es van mirar les estrelles des de la plaça.
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El mes d'agost de 2021 es va fer el Cicle de cinema " Anem de viatge" Cada dissabte
del mes d'agost.

El 20 de agost de 2021, es va fer el tradicional sopar d’estiu amenitzat amb un
concert de jazz
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El 25 de setembre de 2021, la Montserrat Cufi Adroher va
presentat a la plaça de les Escaules el seu poemari
"Pensaments Blaus". Va amenitzar la lectura dels poemes,
el cantautor figuerenc Samuel Arderiu.

Totes les activitats de l’any 2021 van culminar amb la festa Major de sant Marti, que
la societat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Boadella va organitzar diverses
activitats.
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El divendres previ a la celebració de la festa, es va fer la presentació del llibre “La
Unió Escaulenca. La Història de la societat”, a càrrec d’en Pep Morella, President de
la Federació d’Ateneus de Catalunya. I es va inaugurar una exposició amb fotos
antigues del poble de les Escaules.
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ACTIVITATS DE CAIRE INTERN:
1. Assistència a les reunions de l’Assemblea General de la FAC.
2. Vocal de la Junta de la FAC de la Delegació Territorial de Girona de la FAC.
Assistència a les reunions
3. Actualització de la pàgina web.
4. Manteniment de la xarxa social “Instagram”.
5. Presentació als premis Ateneus. Presentació al premi de la categoria “ Comunicació
Associativa” amb el projecte de l’edició del llibre: La unió Escaulenca. La història de
la nostre Societat.
6. Campanya 150 anys x 150 socis. Ha continuat la campanya i ja tenim 140 associats.

7. Tramitació de les Subvencions concedides per :
− Ajuntament de Boadella i Les Escaules: Concedits 400 Euros. Pagats aquest any
2022.
− Ajuntament de Boadella i Les Escaules: Subvenció per compra del mobles de la
biblioteca: 478 €
− Programa Impulsa’t del departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant la
Federació d’Ateneus de Catalunya: 500 €, per les despeses fungibles realitzades en
les activitats. Pagat aquest any 2022
− Diputació de Girona: Subvenció per activitats 884,46 €.
− Diputació de Girona: Subvenció per llibre: 423,75 €.
− Compra llibres Ajuntament mitjançant la FAC: 600 €. Pendent de cobrar de la FAC
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COMPTES 2021
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LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST

EXECUCIÓ

PRESSUPOST INGRESSOS

EXECUCIÓ
PRESSUPOST DESPESES

FONS PROPIS
(QUOTES)

DESPESES
€3.660,00 CORRENTS

INGRESSOS
ACTIVITATS

€1.026,20

Altres (Cafe)
Llibres FAC (1)

€600,00

Aportacions
Societat llibres

€461,00

QUINA
ALTRES
INGRESSOS

€1.557,82

€0,00

Llum-Aigua
Material oficina

139,94

Assegurances

36,30

Quotes FAC

272,00

Despeses
Financeres

245,96

Tributs
Dietes i
Protocol·làries
Exposició i altres
activitats

SUBVENCIONS
Ajuntament
Boadella Mobles

€478,00

Diputació de
Girona. Subvenció
Activitats

€884,46

Subvenció
Diputació de
Girona. Llibre

€423,75

Subvenció Aj.
Boadella (1)

DESPESES
€400,00 D'INVERSIÓ

Subvenció
Impulsa't (1)

€500,00

336,51

3.375,22
844,79

Manteniment

436,21

Mobiliari

TOTAL
€9.991,23 DESPESES

817,85

LLIBRE

Biblioteca

TOTAL
INGRESSOS
Superàvit/Dèfi
cit:

1.152,56

20,00
680,00

8.357,34
1.633,89

(1) Cobrat
efectiu 2022
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INGRESSOS:
Els Fons propis només contenen les quotes dels socis pagades a 30 € el soci adult
i 15 € el soci menor de 18 anys.
Els Ingressos de les activitats, contenen els ingressos de les activitats (taquilla
inversa).
Els Ingressos del cafè contenen els pagaments fets per la Lola Ferrés corresponent
a la despesa de llum, i al 10% de recaptació de begudes a les festes.
Les subvencions corresponen a la subvenció impulsa’t, de 500 € que s’ha abonat
aquest any 2022, a la subvenció de l’Ajuntament de Boadella, 400 €, també pagada
aquest any 2022 i a les subvencions de la Diputació de Girona per les activitats de
884,46 € i una altra de 423,75 € per l’edició del llibre. I la subvenció de l’Ajuntament
de Boadella per la compra dels mobles de la biblioteca.
Altres ingressos són les aportacions fetes pel llibre i la compra de l’Ajuntament de
Boadella de llibres que han fet mitjançant la FAC.

•
•
•
•

•

•
DESPESES:
•

Com a despeses corrents, tenim les despeses que consten en els seus conceptes.

•

Destaquem les despeses de mobiliari, que hi ha els mobles de la biblioteca (pagats
per l’Ajuntament de Boadella), un peu de micro i la compra de la lona amb el logo de
la Societat.
En manteniment son les despeses del lampista.
A tributs i quotes hem comptabilitzat la quota que es paga a la Federació d’Ateneus
de Catalunya i a tributs hi la taxa per fer certificat d’AEAT i la retenció d’IRPF de
l’arquitecte del projecte de llicència d’activitats.

•
•

TRESORERIA:

FONS LIQUIDS
Saldo banc
Caixa efectiu
Llibres FAC

PENDENT DE
COBRAR

PENDENTS DE
PAGAR

SALDO
TRESORERIA

9.307,03
61,99

600,00

Subvenció Impulsa't

500,00

Subvenció Aj.
Boadella

400,00

Total

9.369,02

Termini fix

6.500,00

1.500,00

10.869,02
17.369,02
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