ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020
Divendres 2 de juliol de 2021 a 17h
Pont de Reiners
Presents: Miquel Arnaudiès (Enraonem, Ceret), Montse Ayats (L’Aplec, Enraonem), Maria Rosa
Bouisset (Vice-presidenta, Arles), Roland Bruzy (Secretari, Ceret), Renat Buscato (Ceret), Montserrat
Cailà (Vice-secretària, Reiners), Joan Pau Escudero (Reiners Patrimoni Cultural), Joan Iglesias
(Enraonem), Henri Loreto i Llorença Loreto (Salvaguarda de St Guillem de Combret, Arles), Martí
Vilà Pasola (regidor de l’ajuntament de Ceret), Magali Mas-Ferrari (Agermanament ReinersMaçanet de Cabrenys).
S’han excusat: Véronique i Hervé Bazia (ASPAVAROM, Escola de Català i Comité Sant Jordi, el
Voló), Patrick Bernard (tresorer del CCCV i regidor de l’ajuntament de Reiners, per motius familiars),
David Planas (Alcalde d’Arles), Michel Coste (Alcalde de Ceret, representat per Martí Vilà), Yvette
Buscato (Vice-tresorera, Ceret), Pere Descossy (Peu Alegre, St Llorenç), Esteve Galan (regidor de
l’ajuntament de Maurellàs), Lluís Miró (Leca, Barcelona), Josep Puigbert (director de la Casa de la
Generalitat, Perpinyà) Janine Sicre (Cistells i Banastes, Reiners), Susanne Sors-Bernard (Reiners).
L’assemblea del 2020 no s’ha pogut fer al gener del 2021 per la pandèmia i hem hagut de
posposar també la convocatòria feta al mes de març pel mateix motiu.
La vice-secretària explica que s’han convidat a l’assemblea tots els adherents a l’associació i els
ajuntaments que donen suport al CCCV.
Memòria d’activitats de 2020:
- La revista Vallespir: es va editar el nº 15 i se n’ha fet la difusió als llocs habituals (associacions,
llibreries, ajuntaments…) amb presentacions a Arles i a Ceret.
- Les classes de català: Jean-Paul Escudero impartia els cursos de català gratuïts a Reiners els
dijous de 18h a 19h cada quinze dies. Els altres dijous els alumnes feien conversa ajudats per
Jeanine Sicre. Es van anul.lar els cursos a partir del març del 2020 pel confinament.
- La X festa catalana CAT'FESTA no es va poder celebrar, com cada any, a l’octubre de 2020 pel
mateix motiu.
- la difusió del Centre Cultural Català del Vallespir es fa amb el portal informàtic, l’assistència a
actes de catalanitat, i als diferents fòrums d’associacions (Ceret, Reiners i el Voló).
- El CCCV forma part del col·legi associatiu de l’OPLC. Els seus representants són: Montse Ayats i
Hervé Bazia.
En nom del tresorer Patrick Bernard es presenten els comptes de l’any 2020 i la previsió per al 2021
(veure fulls adjunts) i es proposa el canvi d’entitat bancària de l’associació (el president i el tresorer
faran les gestions corresponents i signaran). Es proposa també que, per causa de la pandèmia que
ha aturat moltes activitats, les cotitzacions pagades el 2020 serveixin per al 2021. Per al 2020 s’han
rebut subvencions dels ajuntaments de Ceret, Arles, el Voló, Reiners, Maurellàs, St Joan, els Banys i
del Departament.
Activitats previstes per al 2021:
-continuar la distribució del nº 15 de la revista Vallespir i la preparació del nº 16 que podria sortir a
finals del 2021.
-celebració, en format més reduït pels possibles confinaments, de la X edició de la CAT’FESTA el
diumenge 10 d’octubre de 2021 a la sala de festes d’Arles. S’acorda de fer una reunió de
preparació la primera setmana de setembre.
-continuar amb la difusió dins del portal informàtic, l’assistència als actes organitzats per altres
entitats relacionades amb la cultura catalana com ara Tradicat i Omnium Cultural amb la Portada
de la Flama de Canigó, i la presència als fòrums de les associacions (Ceret el 4 de setembre…)

- Esperem que es puguin reprendre al proper setembre les classes de català gratuïtes a Reiners.
- el president proposa de realitzar un llibret de presentació de totes les associacions relacionades
amb la cultura catalana al Vallespir. S’acorda que Miquel prepararà un guió per entrevistar les
diferents associacions i tenir les seves dades. M Rosa s’ocuparà de Prats, St Llorenç i Arles;
Montserrat i Magali de Reiners; Jean-Paul de veure Jep Bonet per St Joan i de Maurellàs; Miquel,
Joan, Renat i Roland de Ceret; es demanarà a Hervé pel Voló. També hem de veure pels Banys.
- subvencions: el nostre secretari Roland Bruzy presenta els dossiers de demanda de subvenció pel
2021 als ajuntaments de Ceret, Reiners, El Voló, St Joan de Pla de Corts, Maurellàs, Prats de Molló,
Sant Llorenç de Cerdans i al Departament. M Rosa a l’ajuntamnet d’Arles. I també es presenta als
Banys. Pel 2021 Ceret ha donat la meitat dels altres anys. El regidor de Ceret Martí Vilà explica el
motiu: per la crisi sanitària s’han fet molt poques activitats, però si es publica la revista enguany la
subvenció serà més conseqüent.
Es voten i s’aproven per unanimitat tots els punts anteriors.
El consell d’administració i la junta no s’han de canviar fins a l’any que ve, per la qual cosa resten
igual:
Miquel Arnaudiès (President, Ceret)
Hervé Bazia (el Voló)
Patrick Bernard (Tresorer, Reiners)
Maria Rosa Bouisset (Vice-presidenta, Arles)
Roland Bruzy (Secretari, Ceret)
Renat Buscato (Ceret)
Yvette Buscato (Vice-tresorera, Ceret)
Pierre Descossy (St Llorenç)
Joan Pau Escudero (Director de la revista, Reiners)
Montserrat Cailà (Vice-secretària, Reiners)
Miquela Falgueres (Sant Llorenç de Cerdans)
Joan Iglesias (Argelers)
Enric Loreto (Arles)
Magali Mas (Ceret)
Lluís Miró (Barcelona i Cortsaví)
Margarida Planell (Prats)
Teresa Sinyol (Figueres)
Suzanne Sors (Reiners)
Altres qüestions:
-

-

Martí Vilà Pasola proposa que el CCCV sigui l’organitzador del Cicle Gaudí de cinema
català al Vallespir. El Cicle Gaudí és un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema
Català amb el suport de la Generalitat de Catalunya, per portar cada mes (fins a 10 a
l’any) una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent, a un preu molt ajustat,
als pobles de Ceret, Els Banys, el Voló i Prats (fins al mes de juny). El CCCV, engrescat amb
aquesta idea, ofereix el seu suport, però fa remarcar la seva falta de mitjans humans per
aquest projecte. Pel tema econòmic s’acorda que es parlarà amb el tresorer i es
demanarà una reunió per aclarir aquest punt si es decideix de signar el conveni de
col·laboració.
A proposta del president honorari Gentil Puig, s’acorda que el CCCV adherirà a la
cooperativa de la llibreria Le Cheval dans l’Arbre. Magali i Miquel hi aniran per fer l’adhesió,
i Magali es proposa de ser la representant del CCCV.
Miquel demana un representant per a la Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua
Catalana a la Catalunya del Nord. S’acorda que ho serà Montse Ayats.

La sessió s’acaba a les 19h.

