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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 
celebrada al nostre centre el dissabte 15 de març de 2014 

 
 
Socis assistents (30): Neus AGELET, Mercè AMELA, Josep AMELA, Francesc BELLMUNT, Conxita 
BRANDT, Cyrille BRANDT, Oriol BOADA, Divina COMPANYS, Jordi CORTADA, Carme EBERENZ-
GREOLES, Francesc FABREGAS, Juan FERNANDEZ, Francesca FERRARI-ALTÉS, Montserrat FERRER, 
Mathieu HEFTI, Nuria INGLIN, Silveri KIRCHNER, Susana LAPIEDRA, Daniel LOPEZ, Carme MARTÍNEZ, 
Teresa MONTMANY, Christine PHILOREAU, David PORTABELLA, Lola RECHE, Manel RECHE, Ferran RIBA, 
Victor ROMERO, Mercè SEDÓ, Josep Maria TARRÒS, Xavier URBANEJA.  
Socis excusats (2): Maria Rosa CABEÇA, Pilar CABEÇA. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 
El president, Xavier URBANEJA, obre l’assemblea a 17h30 en segona convocatòria, dóna la benvinguda als 30 socis 
assistents representant 25 quotes de les 126 quotes pagades a 31.12.2013 (19,9 %) corresponent a 286 socis i explica la 
divisió d’aquesta assemblea general en 6 punts. 2 socis excusats. 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis del 
09.03.2013 
 
Els socis presents no sol·liciten la lectura de la citada acta que fou enviada únicament per e-mail als socis. 
Excepcionalment, aquest any, no va poder-se enviar per correu donats alguns problemes d’organització i de 
disponibilitat  del secretari, Josep Maria TARROS. A la sala hi ha còpies de l’acta per a que els socis que ho desitgin 
la puguin llegir. Aquesta s’aprova sense més comentaris. 
 
Christine PHILOREU insisteix en la importància d’enviar l’acta per correu doncs hi ha socis que no disposen 
d’internet. El secretari, Josep Maria TARROS, s’excusa per aquesta vegada i li recorda que l’acta continuarà enviant-
se per correu sempre que sigui possible. 

 
2.- Lectura de la memòria de l’exercici de 2013 
 
Totes les activitats realitzades estan relatades a les circulars mensuals i a la nostra pàgina web. 
 . 
El president, Xavier URBANEJA, recorda que som una de les comunitats catalanes a Europa més actives. 
Any molt positiu en tots els aspectes i sobretot amb la gestió interna. 
- Regularització i ampliació de les activitats proposades. 
- Nombre creixent de socis i simpatitzants. 
- Millora de la gestió interna. 

 
El secretari, Josep Maria TARRÒS, lamenta i recorda la defunció de tres socis el 2013: Gabriel MONTOLIU (abril), 
Mauricette KNUCHEL (juliol), Maria Victòria FERNANDEZ-CABEÇA (octubre). 

 
 
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici de 2013 

 
El tresorer, Jordi CORTADA, presenta el balanç de l’entitat a 31.12.2013.  
L’exercici s’acaba amb un dèficit de 3.257 CHF i un capital propi de 39.462 CHF. Cal precisar però, que existeix una 
partida important a cobrar (12.000 CHF aproximadament) corresponent a les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya de 2013.  
 
Oriol BOADA ens diu que no se sap si rebrem la citada quantitat o una quantitat inferior ni tampoc quan. Degut a la 
precària i delicada situació econòmica actual de la Generalitat de Catalunya, ningú pot tenir la seguretat certa de que 
aquests diners ens arribaran algun dia. 
 



Ferran RIBA, diu que els diners que ens deu la Generalitat de Catalunya no es pot considerar com una “pèrdua” al 
balanç. Comenta que potser caldria preveure de reduir despeses i/o crear un “fons de garantia”. 
 
Les dues interventores dels comptes, Christine PHILOREAU i Mercé SEDO, declaren haver-se reunit recentment per 
realitzar la revisió i verificació dels comptes. Christine PHILOREAU llegeix l’acta de control en la qual manifesten 
que els comptes han estan portats correctament. Sense altres comentaris, els socis aproven unànimement els comptes 
de l’exercici de l’any 2013. 
 
4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2014 (aprovats per la junta 
directiva) 
 
El president, Xavier URBANEJA ens presenta el projecte pel 2014 amb el lema “Una nova visió per un nou CCL”: 
- “Bienvenue en Suisse”: una sèrie de conferències/xerrades informatives mensuals destinades als nouvinguts a Suïssa 

amb la finalitat de poder-los ajudar en tràmits administratius, burocràtics, assegurances, permisos de residència, 
fiscalitat, etc. Impartides gratuïtament per na nostra amiga Silvia BORJA (Administrative Assistant, Migration 
Health Department, International Organization for Migration,  Geneva). Amb suport econòmic per part de les 
autoritats suïsses. 

- Creació del Centre Català de Ginebra amb el suport del CCL. 
Objectius 2014: 
- Actualment som uns 30 organitzadors/responsables que realitzem un gran nombre d’activitats. 
- Xarxa Network. 
- Cal fer un esforç perquè entre tots puguem trobar el màxim de col·laboradors. 
- El nostre objectiu és dependre cada cop menys de les subvencions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Jordi CORTADA ens presenta el pressupost per l’any 2014 (aprovat per la junta directiva): 
 
           DESPESES (CHF)   INGRESSOS (CHF) 
 
Conceptes fixes (de funcionament)   22.599   27.000 
Conceptes variables (de funcionament)     4.160          30 
Conceptes variables (de difusió)    12.800   15.200  
Conceptes variables (d’activitats)    12.700   14.880 
 

TOTAL PRESSUPOST   52.259   57.110 
 
Es preveu tenir superàvit per a compensar la pèrdua de l’exercici de 2013. 

    
El projecte i pressupost per l’any 2014 s’aproven per unanimitat. 
 
 
5.- 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 
 
El president, Xavier URBANEJA, felicita i agraeix en nom de la junta directiva i de tots els socis del CCL, al 
vicepresident, Francesc BELLBUNT,  per l’excel·lent tasca i dedicació al CCL des de la seva creació el 1969. Li fa 
entrega del diploma del 1er SOCI D’HONOR DEL CCL, el qual accepta i comparteix principalment amb els antics 
presidents del CCL i amb totes aquelles famílies que tant han fet pel CCL. Amb molta emoció ens obsequia amb un 
breu discurs d’aquells que ell sap fer tan bé! 
 
Alba SOLER deixa el seu càrrec a la junta directiva i com a delegada de l’assemblea general ordinària de socis de 
Casa Nostra de Suïssa. 
 
Passen a formar part de la junta directiva: Neus AGELET, Divina COMPANYS, Daniel LOPEZ i Victor ROMERO. 
 
Anna SALVAT, membre de la junta del Centre Català de Ginebra, passa a ser membre oficiós de la junta directiva 
(representant del Centre Català de Ginebra). 
 
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. 
 
6.- Afers generals. Precs i preguntes 
 
El president, Xavier URBANEJA, comenta que les conferències realitzades generen un fort impacte però són 
deficitàries. 



Ferran RIBA, contesta que es pot preveure un petit augment de les quotes per amortir despeses. 
 
Divina COMPANYS, comenta que anteriorment es podia viure/subsistir amb les subvencions però que actualment, tal 
i com estan les coses a nivell econòmic, aquestes s’han de considerar realment com un regal. 
 
Susana LAPIEDRA, ens informa de la existència a Suïssa del Service de la Cohésion Sociale que potser podria donar-
nos alguna ajuda econòmica si els hi demostrem que les activitats del CCL són positives tan per als espanyols com per 
als suïssos. 
 
Nuria INGLIN, ens recorda el gran interès dels temes tractats a les conferències/xerrades de “Bienvenue en Suisse”, 
obertes a tothom, gratuïtes i que tenen lloc al CCL, principalment el tercer dijous de cada mes al vespre. 
També ens recorda que un cop al mes hi ha una sessió de cinema al CCL, generalment en català. 
 
Oriol BOADA, recorda a tothom que pugui, que sol·liciti l’enviament de la circular per e-mail amb la finalitat de 
poder estalviar diners, esforços i temps. 
 
Carme EBERENZ-GREOLES, proposa la creació del càrrec de delegat de cultura i responsable de la biblioteca. El 
president, Xavier URBANEJA, li contesta que, de moment, no hi ha socis interessats en ocupar els càrrecs proposats i 
que ens falta gent que vulgui agafar càrrecs de responsabilitats i/o d’organització d’activitats. 
 
Carme EBERENZ-GREOLES i Christine PHILOREAU, sol·liciten l’enviament als socis d’un llistat de socis amb les 
dades personals, tal i com s’havia fet anys enrere, una vegada a l’any. El president, Xavier URBANEJA respon que 
actualment no es pot pel tema de protecció de les dades personals i per respecte als nombrosos socis que no desitgen 
que les seves dades personals siguin difoses. 
 
Christine PHILOREAU demana perquè s’envia la circular per correu prioritari i no per correu econòmic. El secretari, 
Josep Maria TARROS li diu que la diferència entre els enviaments per correu prioritari i correu econòmic només és 
d’uns 6 CHF mensuals i que tractant-se duna despesa tan petita, és molt més ràpid i eficaç realitzar els enviaments per 
correu prioritari. A més a més, moltes vegades la circular no pot estar llesta ni enviar-se tan aviat com es voldria. 
 
Alguns socis demanen el nombre actual de socis del CCL. El president, Xavier URBANEJA, ens comunica que el 
nostre centre comptava 286 socis a 31.12.2013 representant 126 quotes pagades. 

 
Sense més intervencions, el president dóna per acabada aquesta assemblea general ordinària de socis. 
 
 
 
 
Lausana, 15 de març de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
El president: Xavier URBANEJA                                              El secretari: Josep Maria TARRÒS 

 



Càrrecs del Centre Català de Lausana a 15.03.2014 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA  
 
President: Xavier URBANEJA (2010) 
Vicepresident: Francesc BELLMUNT (2010) 
Secretari: Josep Maria TARRÒS (2009) 
Tresorer: Jordi CORTADA (2013) 
Nuria INGLIN (2011) 
Oriol BOADA (2012) 
Xavier GIL (2013) 
Neus AGELET (2014) 
Divina COMPANYS (2014) 
Daniel LOPEZ (2014) 
Victor ROMERO (2014) 
 
INTERVENTORS DELS COMPTES 
 
Christine PHILOREAU (2008) 
Mercè SEDO (2009) 
Suplent: Rafel GORRITE (2005) 
 
DELEGATS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 
DE CASA NOSTRA DE SUÏSSA 
 
Silveri KIRCHNER (2005) 
Josep Maria TARRÒS (2009) 
Jordi CORTADA (2013) 
Xavier GIL (2013) 
Nuria INGLIN (2013) 
Xavier URBANEJA (2013) 
 
VICE-PRESIDENT DE CASA NOSTRA DE SUÏSSA (CNS) 
 
Francesc BELLMUNT (2005) 
 
 

 
Lausana, 15 de març de 2014 
 
 
 
 
 
El president: Xavier URBANEJA                                         El secretari: Josep Maria TARRÒS 


