
 

 

 

 

 

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
DEL CENTRE CULTURAL CATALÀ DEL VALLESPIR 

 

Dimarts 13 de febrer de 2018,  
sala del Pont de Reiners 

 
 

Assistents: Miquel Arnaudiès (Enraonem), Paul Astre (Arles), Hervé Bazia (Escola de Català i Comité 
Sant Jordi, el Voló), Patrick Bernard (Reiners), Maria Rosa Bouisset (regidora de cultura d'Arles), 
Roland Bruzy (Ceret), Renat Buscato (Ceret), Yvette Buscato (Ceret), Montserrar Escudero-Cailà 
(regidora de cultura de Reiners), Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural), Joan Iglesias 
(Enraonem) Llorença Loreto (Salvaguarda de St Guillem de Combret,  Arles), Magali Mas-Ferrari 
(Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys), Marie Monjait (Reiners), Marie Antoinette Oms 
(Reiners), Josep Puigbert (director de la Casa de la Generalitat, Perpinyà), Oleguer Ros (Ceret), 
Denise Serra (Reiners), Jean-Jacques Serra (Forn Solar de Sureda), Christian Sola (Reiners Patrimoni 
Cultural), Susanne Sors-Bernard (Reiners), Janine Sicre (Cistells i Banastes, Reiners).  
 
Excusats: Montse Ayats (Enraonem), Alexandre Escudero (EoDianoïa), Jean-François Dunyach (batlle 
de Reiners), Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví), Gentil Puig (Saint Léry, Ceret), Teresa Sinyol (Figueres), 
Miquela Torrent (regidora de la catalanitat a Ceret). 
 
Comença l'assemblea a les 17h45 amb les paraules de benvinguda del president Miquel Arnaudies i 
amb el següent 

 
ORDRE DEL DIA   

 
1. Memòria d'activitats 2017 
 

- 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 13: S’ha editat el nº 13 de la revista, s'ha distribuit als llocs habituals 

(associacions, llibreries, subscripcions...) i s'han fet diverses presentacions: Arles i Ceret.  
 

- VII festa catalana CAT'FESTA: es va fer el 8 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, del 
Consell Departamental, del Consell Regional i de la Casa de la Generalitat, que van 
poder expressar-se devant del públic, abans de l'aperitiu. L'arrossada a migdia amb més 
de 120 persones participants, gràcies a la cuina de Miquel Arnaudiès i Joan Iglesias i a 
l'ajut de Maguy, Irene, Montse Ayats… La sonorització va estar a càrrec de ràdio Arrels i de 
l'associació Eodianoïa.   

 
- Cursos de català a Reiners: Jean-Paul Escudero segueix impartint cursos de català gratuïts 

a Reiners. Dos grups de nivells diferents, un de 17h a 18h i l'altre de 18h a 19h. El SIOCCAT 
ha donat un ajut econòmic per al 2016/17, rebut al gener del 2018. 



 
- Subvencions rebudes : dels ajuntaments de Ceret, Arles, Els Banys, el Voló i Reiners i del 

Consell Departamental. La Regió ens ha promès també una subvenció per a la CAT’FESTA 
2017 que encara no s’ha fet efectiva.                             

 
- 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. 
 

2. Balanç financer 2017 
 
(en full adjunt) 

 
3. Projecte de pressupost 2018 

 
(en full adjunt) 

 
4. Projecte d'activitats 2018 
 

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

 
- Revista Vallespir nº 14: s'està acabant la confecció de la revista, i es previst que surti ben 

aviat. Es parla de la dificultat de fer la distribució. Josep Puigbert suggereix de posar-nos 
d’accord amb la revista Alberes per fer un intercanvi de distribució. També es proposa de 
fer una divisió geogràfica i que cadascú s’encarregui d’un sector. Montserrat Escudero 
demana un voluntari per organitzar-ho. Joan Iglesias informa d’una pàgina web que es 
diu www.iquiosc.cat/ per vendre la revista on line. Miquel Arnaudies proposa de fer 
presentacions de la revista a Tuir, Argelers, Prada… Joan Pau Escudero comenta el 
problema de la correcció de la revista, es necessiten més correctors, Josep  Puigbert es 
proposa de demanar al Consorci de Normalització Linguïstica si podrien corregir alguns 
articles. 

 
- VIII festa Catalana CAT'FESTA: la propera festa es farà el diumenge 14 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. Maria Rosa Bouisset 
anuncia la participació “transfronterera” dels grups de teatre El Galliner i Sant Llorenç de 
la Muga que preparen una peça conjunta. Es parla de nomenar un padrí de la VIII Festa i 
s’acorda de proposar-ho al músic Lluís Torrent (en Renat Buscato parlarà amb la seva filla). 

 
- Cursos de català: Aquest any 2017-18 continuen els cursos de català. A partir del mes de 

gener per motius professionals del professor Joan Pau Escudero, s’han compactat els dos 
grups en un de sol, i cada quinze dies els alumnes faran ells mateixos conversa ajudats per 
la professora Janine Sicre.  

 
- Subvencions : per aquest 2018 es fan els dossiers de demanda de subvencions per als 

ajuntaments de Ceret, Els Banys, Reiners, Arles, El Voló, Sant Joan de Pla de Corts, Els 
Portús, Maurellàs i Prats de Molló, i també al Consell Departamental. 

 
- Casal Català de Ceret: L’horari d’ocupació del Casal per a la nostra associació és els 

dissabtes de 9h a 13h. 
 
L'Assemblea ha votat i aprovat la memòria d'activitats, el balanç financer, el projecte de pressupost 
i el projecte d'activitats. 
 
 



El consell d’administració no s’ha de canviar fins a l’any que ve i la junta queda igual que al 2017: 
 

Miquel Arnaudiès, president (Enraonem, Ceret) 
Hervé Bazia (Escola de Català del Voló) 
Maria Rosa Bouisset, vice-presidenta (regidora de Cultura d'Arles) 
Roland Bruzy (Ceret) 
Renat Buscato, vocal (Ceret) 
Yvette Buscato, tresorera (Ceret) 
Joan Pau Escudero, vice-tresorer (Reiners Patrimoni Cultural) 
Montserrat Escudero-Cailà, vice-secretària (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, vocal (Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys) 
Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví) 
Margarida Planell (Prats Endavant) 
Marcel Pons (Ceret) 
Gentil Puig-Moreno, secretari (Saint Léry, Ceret) 
Teresa Sinyol (Figueres) 

 
 

5. Precs i preguntes 
  

Es parla de fer les properes Trobades Culturals de la Societat Andorrana de Ciències a 
Sant Andreu. Maria Rosa Bouisset ho demanarà a l’alcalde Francis Manent. 
Es fa una crida als voluntaris per a participar en les activitats de l’associació.  
S’informa de la fira de la mongeta a Sant Llorenç de la Muga. Alguns dels presents es 
proposen per anar-hi. 
 

Pren la paraula Josep Puigvert de la Casa de la Generalitat agraïnt la tasca de l’associació. I acaba 
l'assemblea a les 19h. La tresorera cobra les cotitzacions corresponents (associació 15 €, membre 
individual 10 €, parella 15 €) i es liquiden les revistes venudes, abans de passar a l'aperitiu. 

 
Reiners, 13 de febrer de 2018 
 


