ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dijous 14 de febrer de 2019 a 17h30
sala des Echoppes, Pont de Reynés
Assistents: Miquel Arnaudiès (Enraonem), Paul Astre (Arles), Andreu Balent (Perpinyà, Cerdanya), Véronique
Bazia (Escola de Català i Comité Sant Jordi, el Voló), Roland Bruzy (Ceret), Yvette Buscato (Ceret),
Françoise Cazenove (Ceret), Montserrat Escudero-Cailà (regidora de cultura de Reiners), Joan Pau
Escudero (Reiners Patrimoni Cultural), Stéphane Galan (Perpinyà), Joan Iglesias (Enraonem), Marie France
Leballeur (Reiners), Llorença Loreto (Salvaguarda de St Guillem de Combret, Arles), Magali Mas-Ferrari
(Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys), Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví), Josep Puigbert (director
de la Casa de la Generalitat, Perpinyà), Oleguer Ros (Ceret), Jean-Jacques Serra (Padre Himalaya de
Sureda), Christian Sola (Reiners Patrimoni Cultural), Jacques Sicre (tinent d’alcalde de Reiners), Janine Sicre
(Cistells i Banastes, Reiners), Miquela Torrent (regidora de la catalanitat a Ceret).
Excusats: Patrick Bernard (Reiners), Maria Rosa Bouisset (regidora de cultura d'Arles) Renat Buscato (Ceret),
Alexandre Escudero (Eod Production), Jean-François Dunyach (batlle de Reiners), Francis Manent (President
del SIOCCAT), Gentil Puig (Saint Léry), Alexandre Reynal (batlle dels Banys) Teresa Sinyol (Figueres), Susanne
Sors-Bernard (Reiners).
Comença l'assemblea a les 17h45 amb les paraules de benvinguda del president Miquel Arnaudies que
recorda els objectius del Centre Cultural, agraeix la presència de tothom, agraeix també els ajuts de les
institucions i les cotitzacions dels membres que permeten de fer funcionar l’associació, i es passa al següent
ORDRE DEL DIA
1. Memòria d'activitats 2018
- Portal informàtic : www.vallespir.cat. Serveix per anunciar les activitats del Centre i les de les
associacions membres si envien la informació amb suficient antel.lació.
- Revista Vallespir nº 14: s’ha editat al mes de desembre aquest nou número de 32 pàgines en
català de la revista cultural Vallespir, i s’està distribuint als llocs habituals (associacions,
llibreries…)
- VIII festa catalana CAT'FESTA: va tenir lloc el diumenge 8 d’octubre a Arles. Gràcies com cada
any al batlle d’Arles i a la seva regidora de cultura, Maria Rosa Bouisset. Va ser un èxit de public
que va apreciar les actuacions de qualitat com els fragments de l’obra de teatre transfronterera
entre els grups el Galliner del Vallespir i Còmics de l’Empordà, l’homenatge a l’obra poètica de
Miquel Arnaudiès per part dels estudiants de la Universitat de Perpinyà, i l’homenatge al padrí de
la festa Lluís Torrent, entre altres. La macarronada de migdia gràcies a la cuina de Miquel
Arnaudies i Joan Iglesias amb l’ajut de Maguy, Irene i Montse Ayats va aplegar més de 120
persones. La part tècnica i la sonorització va còrrer à carrec dels joves de l’associació Eod
Production.
- Cursos de català: Jon Pau escudero segueix donant cursos de català gratuïts a Reiners els dijous
de 18h a 19h cada quinze dies. Els altres dijous els alumnes fan conversa ajudats per Jeanine
Sicre.
- Office de la Langue Catalane: el CCCV fa part del Comité de Pilotage de l’Office de la langue
Catalane.
- Subvencions pel 2018: Rebudes dels ajuntaments de Ceret, Arles, Els Banys, el Voló i Reiners, del
Consell Departamental i del SIOCCAT
- Assistència a actes de catalanitat i a forums d’associacions: com ara a la quinzena edició de les
Trobades Culturals Pirinenques organitzades per la Societat Andorrana de Ciències a Cercs
(Berguedà) el 27 d’octubre.
2. Balanç financer 2018 (en full adjunt)
3. Projecte de pressupost 2019 (en full adjunt)
4. Projecte d'activitats 2019
- Portal informàtic: continua anunciant les activitats corresponents

-

-

Revista Vallespir nº 15: recull d’articles i preparació del proper número de la revista. Distribució,
venda i presentacions del nº 14
IX festa Catalana CAT'FESTA: la propera edició de la festa es farà a Arles el primer o segon
diumenge d’octubre
Cursos de català: aquest curs 2018-19 continuaran els cursos de català els dijous a Reiners
Subvencions: es preparen i presenten els dossiers de demanda de subvenció als ajuntaments de
Ceret, Els Banys, Reiners, Arles, El Voló, St Joan Pla de Corts, el Portús i Maurellàs. També al
Consell Departamental i al SIOCCAT.
Casal Català de Ceret: el curs passat l’horari d’ocupació del Casal per part del CCCV era dels
dissabtes al matí de 9 a 13h. Sembla que per aquest curs aquest horari ha estat atorgat a una
altra associació. Mirarem de posar-nos d’acord pels dissabtes que en tinguem menester i de
recuperar l’horari per al proper curs.

Es voten i s’aproven per unanimitat la memòria d’activitats, el balanç financer, el projecte de pressupost i el
projecte d’activitats pel 2019.
5. Renovació del Consell d’Administració
S'ha votat i aprovat el següent consell d'administració del CCCV per al període 2018-2019:
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)
Gentil Puig-Moreno (St Léry)
Teresa Sinyol (Figueres)
Es llegeix la carta de dimissió de Gentil Puig-Moreno com a secretari per raons de salut i de distància, així
com de director de la revista Vallespir. El consell d'administració escull la nova junta directiva del CCCV per
al període 2018-19:
President - Miquel Arnaudiès
Vice-presidenta - Maria Rosa Bouisset
Secretari – Roland Bruzy
Vice-secretària - Montserrat Escudero
Tresorera - Yvette Buscato
Vice-tresorer i director de la revista Vallespir - Joan Pau Escudero
Vocal 1 - Renat Buscato
Vocal 2 - Magali Mas
Es proposa de nomenar Gentil Puig-Moreno com a president honorari del CCCV.
6. Intervenció del polítics presents: Josep Puigbert director de la Casa de la Generalitat destaca la
feina feta per l’associació en favor de la llengua i la cultura catalana, sobretot en aquests moments
tan delicats per a la catalanitat a l’estat espanyol, i proposa de comprar un espai publicitari a la
revista anunciant les manifestacions de la Casa de la Generalitat, i recorda que el Consorci de
Normalització Lingüistica pot ajudar a corregir la revista. Miquela Torrent, en nom de l’ajuntament
de Ceret, agraeix també els esforços de l’associació per portar a terme les activitats exposades.
7. Precs i preguntes
Joan Iglesias evoca la possibilitat de posar la revista Vallespir al portal digital Iquiosc.cat, i també
proposa la participació a la revista o a la CAT’FESTA dels alumnes del College i l’escola d’Arles. Les dues
propostes són molt ben rebudes.
Acaba l'assemblea a les 19h05 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.

