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ACTA	DE	L’ASSEMBLEA	GENERAL	ORDINÀRIA	DE	SOCIS	
celebrada	a	Lausana	el	dissabte	23	d'abril	de	2016	

	
Socis	 assistents	(31):	Neus	 AGELET,	Josep	 AMELA,	Mercé	 AMELA,	 Artur	 BATLLE,	 Sergi	 BARRIENTOS,	 Francesc	
BELLMUNT,	Oriol	 BOADA,	 Maria	 Rosa	 CABEÇA,	Maria	 Pilar	 CABEÇA,	Laura	 CAPDEVILA,	 Divina	 COMPANYS,	
Teresa	COTS,	Josep	CUSCÓ,	Chus	DÍAZ-BACCHETTA,	Carme	EBERENZ-GREOLES,	Francesca	FERRARI-ALTÉS,	Martí	
GALOFRÉ,	Maurici	GALOFRÉ,	Xavier	GIL,	Núria	INGLIN-RECHE,	Carme	MARTÍNEZ,	Teresa	MONTMANY,	Christine	
PHILOREAU,	 Lola	 RECHE-POQUET,	 Manel	 RECHE,	Anna	 SALVAT,	 Jordi	 SEGUÍ,	Maica	 SERRA,	 Jordi	 SERRA,	
Josep	Maria	TARRÒS,	Xavier	URBANEJA.	
Socis	excusats	(7):	Monika	BATLLE,	Ivan	BORONAT,	Jordi	CORTADA,	Josep	DANIEL,	Pierrette	KIRCHNER,	Silveri	
KIRCHNER,	Mercé	SEDO.	
___________________________________________________________________________________________	

El	president,	Oriol	BOADA,	obre	 l'Assemblea	a les	17h35 en	segona	convocatòria	 i	dóna	 la	benvinguda	als	31	
socis	assistents	representant	23	quotes	de	 les	96	quotes	pagades	a	31.12.2015	(24	%).	Les	citades	96	quotes	
pagades	corresponen	a	186	socis.	
7	socis	excusats.	
	
1.-	Lectura	i	aprovació,	si	escau,	de	l'acta	de	l'assemblea	general	ordinària	de	socis	del	09.05.2015.	

Els	socis	presents	no	sol·liciten	la	lectura	de	la	citada	acta	que	fou	enviada	als	socis	per	correu	i/o	e-mail.	A	la	
sala	 hi	 ha	 còpies	 de	 l'acta	 per	 a	 què	 els	 socis	 que	 ho	 desitgin	 puguin	 llegir-la.	 Aquesta	 s'aprova	 sense	més	
comentaris.	
	
	2.-	Lectura	de	la	memòria	de	l'exercici	de	2015.	

El	president,	Oriol	BOADA,	comenta	el	caràcter	especial	de	l'Assemblea	i	fa	un	breu	balanç	general	del	centre	
des	 de	 2010.	 Explica	 l'esquema,	 que	 ja	 coneixem,	 iniciat	 per	 l'antic	 president	 Xavier	 URBANEJA	 el	 2010:	 un	
centre	CATALÀ,	SOSTENIBLE,	DE	QUALITAT,	OBERT.	

Comenta	 les	 activitats	 realitzades	 (cursos	 de	 català,	 curs	 de	 sardanes,	 curs	 de	 puntes	 al	 coixí,	 calçotada,	
conferències,	festes	populars,	etc.),	les	quals	estan	relatades	a	les	circulars	mensuals	i	a	la	nostra	pàgina	web.	

Que	 la	 calçotada	 és	 una	 festa	 de	 gran	 repercussió	 per	 al	 centre	 doncs	 fa	 venir	 a	 força	 gent	 que	 no	 vénen	
regularment	 a	 les	 nostres	 activitats	 i	 a	 gent	 que	 desconeixen	 el	 Centre.	 També	 valora	molt	 positivament	 la	
important	resposta	i	implicació	dels	nombrosos	voluntaris	en	la	calçotada.	

Explica	l'interès	que	hi	ha	de	la	part	del	Centre	per	a	crear	vincles/fusió	amb	catalans	de	la	zona	de	Ginebra.	A	
la	zona	de	Ginebra	hi	ha	força	catalans	que	hi	resideixen	des	de	fa	molts	anys	o	nouvinguts,	però	de	moment,	
no	se	senten	pas	gaire	interessats	en	participar	i	col·laborar	amb	les	nostres	activitats.	Hem	de	mirar	de	poder	
oferir	a	aquests	catalans	de	la	zona	de	Ginebra	una	sèrie	d'activitats	i	serveis	que	els	hi	puguin	interessar.	

Comenta	la	importància	cada	cop	més	gran	de	la	nostra	pàgina	web,	circular	electrònica,	publicitat	a	les	xarxes	
socials,	etc.	que	ens	dóna	a	conèixer	arreu	i	ens	permet	d'establir	enllaços	entre	els	catalans	a	Suïssa.	

Recorda	que	les	activitats	que	actualment	s'autofinancen	són	els	cursos	de	català	i	la	calçotada	i	que	el	projecte	
“Xarxa	ProCat”		desperta	força	interès	i	sembla	tenir	bones	perspectives	de	futur.	

Que	costa	molt	de	trobar	voluntaris	per	a	participar	i/o	organitzar	activitats,	sobretot	a	la	regió	de	Ginebra	i	cal	
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mirar	d'explotar-ho.	
Recorda	que	el	32	%	del	pressupost	del	Centre	depèn	de	les	subvencions	de	la	Generalitat	de	Catalunya	i	que	és	
molt	important	que	arribem	a	ser	més	autosuficients.	
Constata	 el	 poc	 interès	 que	 hi	 ha	 en	 el	 nostre	 centre	 per	 part	 de	 les	 noves	 generacions	 i	 els	 catalans	 que	
arriben	actualment	a	Suïssa	a	causa	dels	“nous	temps”,	al	canvi	de	paradigma,	etc.	
Presenta	 una	 gràfica	 de	 la	 utilització	 del	 nostre	 local	 on	 es	 reflexa	 clarament	 que	 només	 l'utilitzem	 un	 5	%	
(aproximadament	unes	35	h	al	mes).	
	

La	tresorera,	Neus	AGELET,	constata	que	hi	ha	hagut	una	lleugera	disminució	de	socis	respecte	a	altres	anys	i	
que	hi	ha	més	gent	que	participa	a	certes	activitats	però	no	es	fan	socis.	Posa	com	a	exemple	la	calçotada	on	hi	
havia	molta	gent	nova	però	sense	cap	interès	en	fer-se	socis	del	nostre	centre.	

	

El	secretari,	Josep	Maria	TARRÒS,	recorda	la	defunció	al	2015	del	nostre	soci	i	amic	Rafael	ONRUBIA.	Descansi	
en	Pau.	
	
3.-	Presentació	i	aprovació,	si	escau,	de	l'estat	de	comptes	de	l'exercici	de	2015.	

La	tresorera,	Neus	AGELET,	presenta	el	balanç	de	l'entitat	a	31.12.2015.		
L'exercici	s'acaba	amb	un	benefici	de	4.937,34	CHF	i	un	capital	propi	de	37.306,48	CHF.	
La	 interventora	 dels	 comptes,	 Christine	 PHILOREAU,	 declara	 haver-se	 reunit	 amb	 l'altra	 interventora	 dels	
comptes,	Mercè	SEDÓ,	el	09.04.2016	per	realitzar	la	revisió	i	verificació	dels	comptes.		
Christine	 PHILOREAU	 llegeix	 l'acta	 de	 control	 en	 la	 qual	 manifesten	 que	 els	 comptes	 han	 estat	 portats	
correctament.	Sense	altres	comentaris,	els	socis	aproven	unànimement	els	comptes	de	l'exercici	de	l'any	2015.	
La	tresorera,	Neus	AGELET,	precisa	que	el	Centre	no	perd	diners	sinó	que	en	mou	menys	respecte	a	altres	anys.	
El	 president,	 Oriol	 BOADA,	 recorda	 que	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 penalitza	 les	 activitats	 que	 han	 estat	
sobreestimades	al	moment	de	sol·licitar	la	corresponent	subvenció.	
	
4.-	Presentació	del	projecte	i	pressupostos	per	a	l'exercici	de	l'any	2016	(aprovats	per	la	junta	directiva).	

El	president,	Oriol	BOADA,	recorda	que	tal	i	com	ja	es	va	enunciar	a	la	convocatòria	de	l'Assemblea	(enviada	el	
19	de	març	de	2016),	 la	 junta	directiva	dimiteix	de	les	seves	funcions.	Així	doncs	es	dóna	per	tancada	l'etapa	
iniciada	 l'any	2010	 i	encoratgem	a	tots	els	socis	a	donar	continuïtat	o	a	presentar	un	nou	projecte	per	tal	de	
renovar	i	reforçar	l'activitat	del	Centre	els	propers	anys.	Hem	de	reflexionar	tots	sobre	aquesta	pregunta:	quin	
Centre	volem?	...	

Que	alguns	membres	de	la	junta	directiva	no	volen/poden	continuar,	d'altres	volen	continuar	però	amb	menys	
implicació	i	d'altres	volen	continuar.	

Comenta	que	 la	situació	general	actual	del	Centre	és	 força	bona	 i	que	s'hauria	de	reprendre	 la	mateixa	 línea	
amb	un	nou	president/lideratge.	Que	actualment	no	hi	ha	ningú	que	vulgui	ser	president	del	Centre.	

L'Assemblea	ha	de	decidir	el	camí	ha	seguir	a	patir	d'ara.	

Xavier	URBANEJA,	agraeix	la	col·laboració	dels	socis	i	simpatitzants	a	partir	del	2010.	Explica	que	la	gent	cada	
cop	és	mes	exigent	i	que	actualment	no	tenen	una	especial	necessitat	de	fer-se	socis	del	Centre.		

Recorda	que	la	Generalitat	de	Catalunya	té	un	gran	apreci	pel	nostre	centre	i	que	estan	molt	interessats	en	el	
nostre	projecte	“Xarxa	ProCat”	el	qual	serà	presentat	a	la	propera	Trobada	de	Centres	Catalans	a	l'Exterior.	
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El	projecte	pel	2016	serà	similar	al	de	l'any	passat	i	els	socis	n'estaran	informats	puntualment.	
	
PRODUCTES	 	 	 	 	 	 DESPESES	
Menjar	Popular	 	 4.000	CHF	 	 	 Neteja	 	 	 				300	CHF	
Activitats	 	 7.000	CHF	 	 	 Menjar	Popular		 	 	3.000	CHF	
Quotes	socis	 														11.000	CHF	 	 	 Assegurances	 	 				380	CHF	
Subvencions	 														12.000	CHF	 	 	 Conferències	 																1.000	CHF	
Ingressos	financers																			10	CHF	 	 	 Lloguer	 	 														20.400	CHF	
Bar		 	 	 3.000	CHF	 	 	 Activitats			 	 6.500	CHF	
	 	 	 	 	 	 	 Despeses	del	local		 2.480	CHF	
	 	 	 	 	 	 	 Material		 	 1.900	CHF	
	 	 	 	 	 	 	 Despeses	d'explotació		 1.000	CHF	
	 	 	 	 	 	 	 Despeses	financeres	 			150	CHF	
	
TOTAL	PRODUCTES												37.010	CHF		 	 	 TOTAL	DESPESES														35.210	CHF	
	
BENEFICI	APROXIMAT	DE	1.800	CHF	
	
Divina	COMPANYS,	comenta	que	aquest	pressupost	és	una	proposta	de	la	junta	directiva	sortint	i	que	podran	
ser	 modificats	 per	 la	 junta	 directiva	 entrant	 amb	 la	 finalitat	 de	 poder-los	 adaptar	 a	 les	 activitats	 del	 seu	
projecte.	
	
Xavier	URBANEJA,	comenta	que	la	Generalitat	de	Catalunya	no	té	diners	i	que	els	centres	catalans	a	l'exterior	
se’n	veuen	molt	perjudicats	i	reben	pocs	diners.	
	
El	projecte	i	pressupost	per	l'any	2016	s'aproven	per	unanimitat.	
	
6.-	Reorganització	 de	 la	 junta	 directiva,	 responsables	 d'activitats	i	 serveis,	 interventors	 dels	 comptes	 i	
delegats	de	l'assemblea	general	ordinària	de	socis	de	Casa	Nostra	de	Suïssa.	

Jordi	SERRA,	transmet	a	la	junta	directiva	que	reconsideri	la	seva	dimissió	doncs	creu	que	abans	de	dimitir	cal	
assegurar	el	relleu.	Ens	proposa	de	fer	un	període	de	transició.	

Divina	COMPANYS,	diu	que	el	futur	del	centre	s'ha	de	decidir	entre	tots	a	l'Assemblea	i	no	“fer	sentir	culpable”	
a	la	junta	directiva	de	la	continuïtat	del	Centre.	

La	 tresorera,	Neus	AGELET,	pensa	que	a	 la	 gent	 li	 fa	 certa	 “por”	de	 formar	part	de	 la	 junta	directiva	 i	haver	
d'agafar	responsabilitats	.	De	fet,	ja	fa	3	anys	que	no	hi	ha	hagut	canvis	significatius	en	la	constitució	de	la	junta	
directiva.	

Anna	SALVAT,	comenta	que	la	gent	cada	vegada	volen	tenir	menys	“mal	de	caps”	i	com	menys	responsabilitats	
millor,	i	s'estimen	més	pagar	per	realitzar	activitats	organitzades.	

Xavi	URBANEJA,	diu	que	certs	membres	de	la	junta	directiva	estan	força	cansats	i/o	carents	de	motivació,	i	que	
cal	trobar	gent	nova.	Si	ningú	vol	presidir/liderar	un	nou	projecte,	això	és	la	prova	que	hi	ha	molt	poc	interès	en	
que	el	Centre	tiri	endavant.	
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Maurici	GALLOFRÉ,	proposa	de	treballar	sense	junta	directiva.	Proposa	un	nou	model	de	funcionament	sense	
president	i	que	totes	les	decisions	es	prenguin	en	assemblea	general.	

Xavier	GIL,	comenta	que	el	futur	del	nostre	centre	l'ha	de	decidir	l'Assemblea.	Perquè	hi	pugui	haver	transició,	
hi	ha	d'haver	un	relleu.	

Teresa	MONTMANY,	recorda	que	anys	enrere	totes	les	activitats	tenien	responsables	i	que	actualment	sembla	
que	 és	 la	 junta	 directiva	 qui	 es	 responsabilitza	 de	 totes	 les	 activitats	 i	 que	 ho	 dirigeix	 tot.	 Que	 alguns	 cops	
sembla	que	la	junta	directiva	fa	el	que	vol	i	com	vol.	

Xavier	URBANEJA,	li	contesta	que	la	junta	directiva	ho	ha	fet	tot	com	ha	pogut.	

Xavier	URBANEJA,	proposa	de	fer	una	anàlisis	de	la	situació	actual	del	Centre	i	certes	tasques	externalitzar-les	a	
Catalunya.	És	a	dir,	que	certes	tasques	es	podrien	fer	des	de	Catalunya,	pagant	aquest	servei:	administratives,	
web,	gestió,	subvencions,	etc.	Comenta	que	el	cost	d'aquest	servei	no	seria	molt	elevat.		

Diversos	socis	manifesten	el	seu	desacord	amb	la	proposta	anteriorment	citada.	

Nuria	INGLIN-RECHE,	insisteix	en	el	fet	que	cal	trobar	voluntaris	i	llistar	totes	les	coses	que	cal	delegar.	

Carme	EBERENZ-GREOLES,	pensa	que	cal	donar	càrrecs	als	membres	de	la	junta	directiva.	Que	seria	bo	que	avui	
es	 pogués	 constituir	 una	 nova	 junta	 directiva,	 però	 que	 ho	 veu	molt	 difícil	 donat	 el	 petit	 nombre	 de	 joves	
assistents	a	l'Assemblea.	

La	 tresorera,	 Neus	 AGELET,	 	 creu	 que	 actualment	 la	 gent	 no	 es	 fan	 socis	 del	 Centre	 perquè	 tenen	 menys	
necessitat	de	vincular-se	amb	un	Centre	Català.	

Jodi	SERRA,	insisteix	la	importància	de	llistar	totes	les	activitats	que	cal	fer.	

El	president,	Oriol	BOADA,	proposa	de	fer	un	període	de	transició	de	2	o	3	mesos	per	reflexionar	sobre	el	futur	
del	Centre	i	la	nova	junta	directiva/lideratge,	i	llistar	les	activitats.	

Teresa	MONTMANY,	proposa	que	sigui	 Jordi	SERRA	qui	 lideri	el	nou	projecte.	En	 Jordi	SERRA	diu	que	no	vol	
liderar-lo	però	si	col·laborar-hi.	

Donat	 que	 ningú	 s'ha	 presentat	 per	 formar	 una	 nova	 junta	 directiva,	 ni	 cap	 projecte	 alternatiu,	 la	 junta	
directiva	es	constitueix	temporalment	com	a	JUNTA	DIRECTIVA	PROVISIONAL	(de	transició)	com	a	màxim	fins	a	
la	propera		Assemblea	General	Ordinària	de	Socis	del	2017.	Durant	els	propers	mesos	s'organitzaran	diverses	
reunions	obertes	 a	 tots	els	 socis	per	discutir	del	 futur	del	nostre	 centre,	 acceptar	 les	propostes	 	 d'una	nova	
junta	 directiva,	 etc.	 Si	 calgués,	 es	 podria	 convocar	 una	 Assemblea	 General	 Extraordinària	 de	 Socis	 a	 finals	
d'aquest	any.	

Mònica	SERLAVÓS,	Divina	COMPANYS	i	Xavier	GIL	deixen	els	seus	càrrecs	a	la	junta	directiva.	
Xavier	GIL	deixa	el	seu	càrrec	com	a	delegat	de	l'assemblea	general	ordinària	de	socis	de	Casa	Nostra	de	Suïssa	
(CNS).	
Mercè	SEDÓ	deixa	el	seu	càrrec	com	a	interventora	dels	comptes	i	passa	a	ocupar	el	càrrec	de	suplent.			
Jordi	CORTADA	ocupa	el	càrrec	de	revisor	dels	comptes	deixat	per	Mercè	SEDÓ.	
Els	altres	membres	de	la	junta	directiva,	responsables	d'activitats	i	serveis,	interventors	dels	comptes	i	delegats	
de	 l'assemblea	general	ordinària	de	socis	de	Casa	Nostra	de	Suïssa	accepten	de	continuar	amb	el	 seu	càrrec	
(veure	full	adjunt).	
Tots	aquests	canvis	s'han	aprovat	per	unanimitat.	
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5.-	Afers	generals.	Torn	obert	de	paraules.	

El	president,	Oriol	BOADA,	agraeix	 la	 implicació	a	 la	 junta	directiva	 i	 a	 la	 vida	 i	 activitats	del	Centre	a	Divina	
COMPANYS	i	Xavier	GIL,	que	ben	aviat	retornaran	a	viure	a	Lleida.	

Sense	més	intervencions,	el	president	dóna	per	acabada	aquesta	assemblea	general	ordinària	de	socis.	
	
Lausana,	26	d'abril	de	2016	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
El	president:	Oriol	BOADA		 	 El	secretari:	Josep	Maria	TARRÒS	
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CENTRE	CATALÀ	DE	LAUSANA-GINEBRA	(CCLG)	A	23.04.2016	
	
JUNTA	DIRECTIVA	PROVISIONAL	
President:	Oriol	BOADA	(2012)	
Vicepresidenta:	Anna	SALVAT	(2014)	
Secretari:	Josep	Maria	TARRÒS	(2009)	
Tresorera:	Neus	AGELET	(2014)	
President	d’Honor:	Francesc	BELLMUNT	(2014)	
Xavier	URBANEJA	(2010)	
	
INTERVENTORS	DELS	COMPTES	
Christine	PHILOREAU	(2008)	
Jordi	CORTADA	(2016)		
Suplent:	Mercé	SEDÓ	(2016)	
	
DELEGATS	DE	L’ASSEMBLEA	GENERAL	ORDINÀRIA	DE	SOCIS	DE	CASA	NOSTRA	DE	SUÏSSA	(CNS)	
Silveri	KIRCHNER	(2005)	
Josep	Maria	TARRÒS	(2009)	
Nuria	INGLIN-RECHE	(2013)	
Xavier	URBANEJA	(2013)	
Anna	SALVAT	(2014)	
Oriol	BOADA	(2014)	
		
VICE-PRESIDENT	DE	CASA	NOSTRA	DE	SUÏSSA	(CNS)		
Francesc	BELLMUNT	(2005)	
	
	
	

Lausana,	26	d'abril	de	2016	
	
	
	
	
	
	
	
	

El	president:	Oriol	BOADA		 	 El	secretari:	Josep	Maria	TARRÒS	
 


