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Resum del llibre:  

Aquest llibre recull els resultats de les investigacions que 
s'estan realitzant sobre el burro català i els seus orígens, i 
de les gestions i treballs que es porten a terme per a la 
seva recuperació, tant biològica com cultural. En aquest 
marc, Banyoles gaudeix d'un merescut protagonisme. 
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Índex de l’obra:  

Esteve Bosch, Pere Comas i Julià Maroto: “Introducció”. 

Joan Soler i Amigó: “La sàvia i humil nissaga del burro català”. 

Àngel Vergés i Gifra: “Una llegenda banyolina recuperada: ‘La font de les Ànimes’ o ‘El burro 
que s’allarga’ ”. 

Jordi Nadal, Silvia Albizuri i Julià Maroto: “Els orígens del burro domèstic a la Mediterrània i a la 
península Ibèrica segons les dades arqueològiques”. 

Jordi Jordana: “Orígens i variabilitat de les races asinines segons les dades genètiques. El cas de 
la península Ibèrica i la recuperació del burro català”. 

Jordi Miró: “Tècniques de reproducció per a la raça asinina. L’aplicació de la inseminació 
artificial al burro català”. 

Joaquim Gratacós i Prat i Jaume Gratacós i Masanella: “Terminologia dels èquids, en especial 
del lèxic propi del burro i els seus híbrids”. 

Esteve Bosch: “Ensinistrament i maneig del burro català”.  

Pere Comas i Esteve Bosch: “Cria, comercialització i ús social del burro i els seus híbrids”.  

Eduard Torres: “Gestions institucionals sobre el burro català”. 

El PVP és de 20€ i la distribuïdora Nord-Est el començarà a distribuir març 2011(ens hem 
retardat una mica). A totes les llibreries de Banyoles i a la major part de les de la província hi 
serà (per més detalls els hi hauríem de preguntar a ells; no sé si distribueixen a fora la 
província). 

Nota: La presentació del llibre es va fer a la sala Corominas de la Pia Almoina, seu social del 
Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles – CACB, el diumenge 30 de gener de 2011. Va anar a 
càrrec dels editors Esteve Bosch, Pere Comas i Julià Maroto. 

 

Quaderns del Centre d'estudis Comarcals de Banyoles  

Els Quaderns del Centres d'Estudis Comarcals de Banyoles, es varen editar per primera vegada 
a l'any 1948, com un modest butlletí amb alguna notícia sobre arqueologia, posteriorment 
amb major o menor regularitat van constituir uns veritables "Annals" miscel·lanis del CECB, 
amb un nivell científic cada vegada més alt. 

Des de fa uns anys, els quaderns de CECB vénen associats als Col·loquis de Tardor, una altra 
iniciativa de l'entitat que aplega any darrere any estudiosos i professionals del màxim prestigi. 
Les ponències d'aquestes trobades, o bé una selecció de les mateixes, constitueixen las base 
dels Quaderns de l'època moderna, publicació que es complementa amb l'edició d'algunes 
monografies o coedicions amb altres entitats o institucions 


