ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dijous 23 de gener de 2020 a 17h45
sala des Echoppes, Pont de Reynés
Assistents: Maria Anton Alvarez de Cienfuegos (Alacant), Miquel Arnaudiès (Enraonem), Paul Astre (Arles),
Véronique Bazia (Escola de Català i Comité Sant Jordi, el Voló), Patrick Bernard (Reiners), Martine Berthelot
(Ceret), Roland Bruzy (Ceret), Renat Buscato (Ceret), Montserrat Cailà (regidora de cultura de Reiners),
Jean-François Dunyach (batlle de Reiners), Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural), Joan Iglesias
(Enraonem), Henri Loreto i Llorença Loreto (Salvaguarda de St Guillem de Combret, Arles), Magali MasFerrari (Agermanament Reiners-Maçanet de Cabrenys), Charles Petit (Ceret), Anthony Roberts (Ceret),
Denise Serra (Reiners), Christian Sola (Reiners Patrimoni Cultural), Janine Sicre (Cistells i Banastes, Reiners),
Susanne Sors-Bernard (Reiners), Miquela Torrent (regidora de la catalanitat a Ceret).
Excusats: Montse Ayats (Ceret), Yvette Buscato (Ceret), Maria Rosa Bouisset (regidora de cultura d'Arles),
Marie Monjait (Reiners), Josep Puigbert (director de la Casa de la Generalitat, Perpinyà)
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 presenta la
memòria d’activitats de 2019 amb els punts forts de l’associació:
- La revista Vallespir: s’ha fet la difusió del nº 14 als llocs habituals (associacions, llibreries…) i s’ha preparat el
contingut del nº 15 de 32 pàgines en català que no ha pogut editar-se abans del desembre i es publicarà
al 2020.
- IX festa catalana CAT'FESTA: va tenir lloc el diumenge 13 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 al padrí de la festa Joan Pere Vergés, i la Rumba
Catalana, entre altres. La fideuàde 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 difusió del Centre Cultural Català del Vallespir, amb el portal informàtic i l’assistència a actes de
catalanitat com ara la presentació recent de la revista Alberes a Lladó, i als diferents fórums
d’associacions.
- 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 de Col.legi associatiu de l’Office de la langue Catalane
amb dos representants: Patrick Bernard i Montse Ayats.
- Subvencions pel 2019: Rebudes dels ajuntaments de Ceret, Arles, el Voló, Reiners, Maurellàs i St Joan
La vice-secretària, Montserrat Cailà, en nom de la tresorera Yvette Buscato, presenta els comptes de l’any
2019 i la previsió per al 2020 (veure fulls adjunts).
Les activitats previstes per al 2020 són les següents:
-continuar la realització del nº 15 de la revista Vallespir. El director de la revista Jean-Paul Escudero demana
ajut per a les correccions. Joan Iglesias i Martine Berthelot s’ofereixen i recorden que també la Generalitat
ofereix un servei de correcció. Es parla també del problema de dístribució de la revista
-per a la celebració de la X edició de la CAT’FESTA, al mes d’octubre, es proposa fer una reunió aviat per
començar la seva preparació
-continuar amb la difusió dins del portal informàtic, assistència als actes organitzats per altres entitats
relacionades amb la cultura catalana. Joan Iglesias s’ofereix per a fer les gestions d’incloure la revista
Vallespir a la pàgina web de revistes catalanes Iquiosc
-continuar les classes de català gratuïtes a Reiners.
-el Col.legi Associatiu de l’OPLC ha demanat de fer una reunió al Vallespir. Es decideix d’organitzar aquesta
reunió i demanar que vingui el director. Patrick Bernard diu que no pot assistir a les reunions perquè no
domina el català i es demana si Hervé Bazia seria d’acord a representar el CCCV en aquestes reunions, la
Veronique li preguntarà.
- subvencions: es preparen i presenten els dossiers de demanda de subvenció als ajuntaments de Ceret,
Reiners, Arles, El Voló, St Joan Pla de Corts, i Maurellàs. També al Consell Departamental i altres.

Es nomena Gentil Puig-Moreno president honorari del Centre Cultural Català del Vallespir.
Entren al Consell d’Administració: Patrick Bernard, Suzanne Sors i Pierre Descossy, que queda així:
Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret)
Hervé Bazia (Escola de Català del Voló)
Patrick Bernard (Reiners)
Maria Rosa Bouisset (regidora de Cultura d'Arles)
Roland Bruzy (Ceret)
Renat Buscato (Ceret)
Yvette Buscato (Ceret)
Pierre Descossy (Peu Alegre, St Llorenç)
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)
Teresa Sinyol (Figueres)
Suzanne Sors (Reiners)
Es voten i s’aproven per unanimitat tots els punts anteriors.
Yvette Buscato ha presentat la seva dimissió com tresorera per motius de salut, i el Consell d’Administració
nomena Patrick Bernard tresorer del Centre Cultural Català del Vallespir.
La junta directiva del CCCV queda així
Miquel Arnaudiès, president
M Rosa Bouisset, vice-presidenta
Patrick Bernard, tresorer
Yvette Buscato, vice-tresorera
Roland Bruzy, secretari
Montserrat Cailà, vice-secretària
Jean-Paul Escudero, director de la revista
Magali Mas, vocal
Renat Buscato, vocal
Han intervingut al començament de la sessió els polítics, Jean-François Dunyach alcalde de Reiners i
Miquela Torrent tinenta d’alcaldia de Ceret.
La sessió s’acaba a les 19h, es paguen les cotitzacions corresponents (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, oferts per l’associació.

