
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CCCV 2013  

 

(Procés verbal et Compte rendu des Activités du CCCV - 2013) 

 

ORDRE DEL DIA 

 

- Manteniment del portal informàtic del CCCV 

- Publicació i difusió de la revista Vallespir núm. 9 

- Organització de la III Festa Gran del Vallespir el 2013 

- Realització de projecte de Ràdio Arrels Vallespir per al 2013 

- Participació del CCCV al cicle de conferències sobre Albert Camus. 

- Reunions de la Junta Directiva i altres activitats del CCCV durant el 2013 

 

- Manteniment del portal informàtic del CCCV (Gentil) 

 

D’ençà de març del 2012 el CCCV disposa d’un nou portal informàtic que va ser decidit 

per l’Assemblea General de novembre del 2011. Aquest portal respecta els criteris 

d’economia i d’autonomia de funcionament (230,00€ / l’any, enlloc de 1.000,00€). Hi 

posem una notícia al mes amb les activitats de les nostres associacions, o amb notícies 

d’interès general. Es pot veure a la URL: http://www.vallespir.cat 

 

- Presentació i difusió de Vallespir núm. 9 (Gentil) 
 

Després de la distribució a les associacions a la mediateca d’Arles el mes de febrer de 

2013, vam començar la difusió de la revista Vallespir 9 a les llibreries que la difonen 

tant de Catalunya del Nord com de l’Empordà i Barcelona. També hem presentat la 

revista a la mediateca del Voló, així com a Sabadell, Solsona i Manresa. Recordem que 

uns 300 exemplars són distribuits gratuïtament a les institucions i personalitats. Com 

cada any recollim entorn d’uns 1.000,00€ de les diferents vendes de la revista Vallespir 

(associacions, membres individuals, llibreries, subscripcions i presentacions diverses). 

 

- III Festa de les associacions culturals del Vallespir octubre de 2013 (Miquel) 

 

El CCCV ha celebrat la III Festa de les associacions culturals catalanes el 6 d’octubre 

de 2013 a Arles, amb un èxit relativament satisfactori. S’ha comptat, com pel 2011 i 

2012, amb l’ajut del batlle d’Arles, el senyor Renat Bantoure, i de la regidora de cultura, 

Maria Rosa Bouisset. S’ha aconseguit un bon espectacle gràcies a la participació 

d’algunes associacions culturals del Vallespir, i l’arrossada del migdia de Joan Iglésies 

ha tingut l’èxit que es mereixia amb uns 60 participants, entre els quals amics del 

Vallespir que venien des de Figueres i Barcelona. Hem tingut parlaments de qualitat al 

vi d’honor ofert per l’ajuntament d’Arles, amb la presència d’autoritats locals i del 

Ripollès (el batlle de Camprodon, el senyor Esteve Pujol) com el batlle d’Arles i dels 

Banys (els senyors Renat Bantoure i Alexandre Reynal). Ens felicitem, malgrat les 

dificultats de darrera hora, de l’èxit de la III Festa 2013 del Vallespir, tot pensant a una 

més gran mobilització i participació de les associacions del CCCV a la IV Festa del 

Vallespir del 2014. Caldrà sens dubte canviar la data del 6 d’octubre, perquè coincideix 

amb la festa major del Tec. 

http://www.vallespir.cat/


- Ràdio Arrels Vallespir, i l’Escola de Català de Ceret, el 2013 (Marcel Pons) 

 

El projecte de Ràdio Arrels Vallespir, tira endavant amb l’empenta de Marcel Pons i de 

Lluís Sebastian de l’Escola de Català de Ceret. Gràcies al conveni entre l’ajuntament de 

Ceret i Ràdio Arrels es disposa d’un estudi d’enregistrament al carrer Anton de Siboune 

per a preparar les emissions. Cada dimarts a les 8h del matí en Marcel Pons presenta les 

notícies del Vallespir a Ràdio Arrels. Caldrà reforçar aquest projecte amb entrevistes a 

persones i personalitats del Vallespir i d’arreu durant el 2014. 

 

- Participació del CCCV al cicle de conferències Albert Camus el 2013 (Gentil). 

 

El cicle de conferències sobre el centenari del naixement de l’escriptor Albert Camus 

(que coincideix amb el de Salvador Espriu) va  ser iniciat amb el contacte entre Pierre 

Courreux (president de l’Associació dels Amics d’André Malraux) i de Gentil Puig a 

Perpinyà el juny de 2012. Del 12 al 16 de novembre de 2013 s’han celebrat les 

conferències: a Prada de Conflent, Perpinyà, Elna, Ceret i Cotlliure. A Ceret el 

conferenciant Philippe Gomila de Tolosa, especialista d’Albert Camus, ha tractat el 

tema: “Camus, la Mediterrània i l’art”, que ha tingut lloc al cinema el Ceretà de Ceret. 

 

- Reunions i activitats del CCCV durant el 2013 (Miquel) 

 

La junta del CCCV ha convocat diverses reunions de les associacions a Ceret i Arles 

durant l’any 2013 per a dur a terme les activitats en curs.  

 

- Cada any la junta del CCCV envia a tots els seus membres una Nadala (gener) 

- El CCCV distribueix la revista a les mediateques d’Arles i la del Voló (febrer)  

- El CCCV és present cada any al Forum de les Associacions de Perpinyà (setembre).   

- El CCCV organitza la Festa de les associacions culturals del Vallespir (octubre). 

- El CCCV convoca l’assemblea general ordinària a l’ajuntament d’Arles (desembre).  

 

 

Memòria d’activitats 2013 aprovada l’11 de desembre de 2013 

 

Signat per Miquel Arnaudies, president del CCCV 

 

 

 
 

 

 

 

 


