ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CENTRE CULTURAL CATALÀ DEL VALLESPIR
Dimecres 11 de gener de 2017
Mediateca d'Arles, carrer Barri d'Amunt
Assistents: Andreu Balent (Protecció del Patrimoni de la Vall de Querol), Hervé Bazia (Escola de
Català i Comité Sant Jordi, el Voló), Maxime Boisset (Angelets del Vallespir, St Joan), Robert Bosch
(Arles), Maria Rosa Bouisset (regidora de cultura d'Arles), Renat Buscato (Ceret), Alexandre Escudero
(EoDianoïa). Montserrar Escudero (regidora de cultura de Reiners), Joan Pau Escudero (Reiners
Patrimoni Cultural), Oleguer Ros (Ceret), Gilles Rubau (tinent d'alcalde del Portus).
Escusats: Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret), René Bantoure (batlle d'Arles), Veronique Bazia
(ASPAVAROM, el Voló), Roland Bruzy (Ceret), Yvette Buscato (Ceret), Oriol Clavera (Barcelona),
Jean-François Dunyach (batlle de Reiners), Daniela Grau (Perpinyà), Enric i Llorença Loreto
(Salvaguarda de St Guillem de Combret, Arles), Francis Manent (president SIOCCAT), Magali Mas
(Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys), Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví), David Planas
(Alegria, Arles), Gentil Puig (Ceret), Josep Puigbert (director de la Casa de la Generalitat, Perpinyà),
Jacques Sicre (Cistells i Banastes, Reiners), Teresa Sinyol (Figueres), Alain Torrent (batlle de Ceret),
Miquela Torrent (regidora de la catalanitat a Ceret), Joan Pere Vergés (Arles).
Comença l'assemblea a les 18h amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Memòria d'activitats 2016
-

Portal informàtic : l'adreça del portal és www.vallespir.cat. Serveix per anunciar les
activitats del Centre, així com les de les associacions membres que enviin la informació.
També hi ha notícies d'interès general.

-

Revista Vallespir nº 12: la revista s'ha distribuit als llocs habituals (associacions, llibreries,
subscripcions...) i s'han fet diverses presentacions.

-

VI festa catalana CAT'FESTA: es va fer el 9 d'octubre a Arles. Gràcies com cada any al
batlle d'Arles i la seva regidora de cultura, Maria Rosa Bouisset. Es van aconseguir
actuacions de qualitat, forta afluència de públic i participació dels polítics locals que van
poder exposar públicament els projectes transfronterers dels seus municipis, abans de
l'aperitiu ofert per l 'ajuntament d'Arles. L'arrossada a migdia amb més de 100 persones
participants, gràcies a la cuina de Miquel Arnaudiès i Joan Iglesias i a l'ajut de Maguy,... la
sonorització de ràdio Arrels i l'associació Eodianoía. Es va passar una enquesta sobre l'us
del català i el futur del Vallespir, els resultats de la qual es penjaran al portal informàtic.

-

Cursos de català a Reiners: al febrer, Jean-Paul Escudero i Gentil Puig van comneçar a
impartir cursos de català gratuïts a Reiners. Davant l'èxit d'alumnat es van fer dos grups,
un de 17 a 18h i l'altre de 18 a 19h. A l'acabar el curs 2015-16 es va fer una sortida a
Maçanet de Cabrenys on van ser rebuts per l'alcaldessa Mercè Bosch i alguns maçanetens
per jugar a cartes i conversar.

-

Participació a trobades culturals: la Societat Andorrana de Ciències va organitzar l´últim
cap de setmana d'octubre una trobada a Ceret amb la col.laboració del Centre Cultural
Català del Vallespir. S'ha demanat una subvenció al Consell Departamental, que ha estat
concedida, per a la publicació de les actes d'aquesta trobada.
Andreu Balent informa que la propera trobada de la SAC es farà el 29-10-2017 a Santa
Llocaia (Cerdanya) i convida tothom a presentar comunicacions. El tema serà sobre
l'economia, des del neolític al segle XXI.

- L'associació es compromet en totes les seves actuacions a respectar la igualtat dona/home.
2. Balanç financer 2016
(en full adjunt)
3. Projecte de pressupost 2017
(en full adjunt)
4. Projecte d'activitats 2017
-

Portal informàtic: recordem a les associacions que poden enviar informacions a en Gentil
Puig per a que siguin anunciades al portal.

-

Revista Vallespir nº 13: s'està acabant la maquetació de la revista per part de la Teresa
Sinyol, i sortirà al public a finals de febrer. Haurem de veure com fem la distribució. La
revista és una cosa molt important per al CCCV i hem proposat de fer una reunió revista
per decidir com ho farem mentres el seu director és lluny d'aquí i amb problemes de salut.
El president ha demanat una subvenció a la Regió per poder finançar-la.
Hervé Bazia es proposa per contactar els professors de català per demanar que els
alumnes participin en alguna producció escrita per a la revista. També es parla de
demanar-ho als mestres de les escoles bilingües.
Gilles Rubau proposa que es deixin revistes al pun d'informació del Portús per a la seva
venda.
Robert Bosch demana si es poden escriure articles en francès i que els traduim abans de la
publicació.
Maria Rosa Bouisset proposa de fer monografies sobre pobles per augmentar les vendes.

-

VII festa Catalana CAT'FESTA: la propera festa es farà el diumenge 8 d'octubre a Arles. Si
algun membre o associació volgués fer la festa en un altre municipi, la junta estaria
d'acord. Fins ara s'ha fet a Arles per les facilitats que ens ofereix l'ajuntament de cedir una
sala, els aparells de sonorització, l'escenari, taules, cadires, etc.

-

Cursos de català: Aquest any 2016-17 continuen els cursos de català amb un sol professor,
per motius de salut, Gentil Puig no pot assumir la tasca, i és Joan Pau Escudero que
imparteix els cursos. Com l'any passat es fan a Reiners tots els dijous i hi ha dos nivells. El
SIOCCAT ha promès un ajut econòmic per a aquestes classes.

-

Office de la Langue Catalane: el CCCV forma part del Comité de Pilotage de l'Office de la
langue Catalane i ha assistit a totes les reunions convocades.

L'Assemblea ha votat i aprovat la memòria d'activitats, el balanç financer, el projecte de pressupost i
el projecte d'activitats.
5. Renovació del Consell d'Administració
S'ha aprovat el següent consell d'administració del CCCV per al període 2017-2018:
Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret)
Hervé Bazia (Escola de Català del Voló)
Maria Rosa Bouisset (regidora de Cultura d'Arles)
Roland Bruzy (Ceret)
Renat Buscato (Ceret)
Yvette Buscato (Ceret)
Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural)
Montserrat Escudero (regidora de Cultura de Reiners)
Miquela Falgueres (Sant Llorenç de Cerdans)
Joan Iglesias (Enraonem, St Llorenç de Cerdans)
Enric Loreto (Salvaguarda de Sant Guillem de Combret, Arles)
Magali Mas (Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys)
Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví)
Margarida Planell (Prats Endavant)
Marcel Pons (Ceret)
Gentil Puig-Moreno (Ceret)
Teresa Sinyol (Figueres)
El consell d'administració ha escollit la junta directiva del CCCV per al període 2017-18:
President - Miquel Arnaudiès
Vice-presidenta - Maria Rosa Bouisset
Secretari - Gentil Puig-Moreno
Vice-secretària - Montserrat Escudero
Tresorera - Yvette Buscato
Vice-tresorer - Joan Pau Escudero
Vocal 1 - Renat Buscato
Vocal 2 - Magali Mas
6. Precs i preguntes
Andreu Balent anuncia una conferència de Josep Clarà a la mediateca de Ceret dissabte a
14h30.
Maria Rosa Bouisset informa de les jornades de teatre a Arles el proper cap de setmana i de
les festes de l'ós a Arles, a Prats i a Ar Llorenç el 5 i el 12 de febrer.
Acaba l'assemblea a les 19h30 i els membres assistents paguen la cotització corresponent
(associació 15 €, membre individual 10 €, parella 15 €) i lliquiden les revistes venudes, abans de
reunir-se al voltant de l'aperitiu i els Tortells de Reis.
Ceret, 12 de gener de 2017

