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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 
SOCIS
celebrada a Lausana el diumenge 2 d'abril de 2017
Socis assistents (22): Sergi BARRIENTOS, Francesc BELLMUNT, Oriol 
BOADA, Silvia BORJA-BARATECH, Ivan BORONAT, Maria Rosa CABEçA, Maria 
Pilar CABEÇA, Josep CUSCÓ, Chus DÍAZ-BACCHETTA, Carme EBERENZ-
GREOLES, Francesca FERRARI-ALTÉS, Dolós FOGUET, Nuria INGLIN-RECHE, 
Pierrette KIRCHNER, Silveri KIRCHNER, Teresa MONTMANY, Christine 
PHILOREAU, Loïc PHILOREAU, Jordi SEGUÍ, Jordi SERRA, Josep Maria TARRÒS, 
Xavier URBANEJA.
Socis excusats (10): Josep AMELA, Jordi CORTADA, Montserrat FERRER, 
Anna Maria KOHLER, Christian KOHLER, Assumpta ORTÍZ, David PORTABELLA, 
Manel RECHE, Lola RECHE-POQUET, Mercè SEDO.
_______________________________________________________________

El president, Oriol BOADA, obre l'Assemblea a les 17h10 en segona 
convocatòria i dóna la benvinguda als 22 socis assistents representant 19 
quotes de les 67 quotes pagades a 31.12.2016 (28 %). Les citades 67 quotes 
pagades corresponen a 135 socis. 10 socis excusats.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea general 
ordinària de socis del 23.04.2016.

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 perquè els socis que 
ho desitgin puguin llegir-la. Aquesta s'aprova sense més comentaris.

2.- Lectura de la memòria de l'exercici de 2016.

El president, Oriol BOADA, comenta el caràcter especial de l'Assemblea on 
l'actual junta directiva provisional dimiteix al complet donat que el nostre 
centre, en aquests moments, necessita canvis i gent nova, altres propostes i 
projectes, i fa un breu balanç general del centre.
Comenta les activitats realitzades (cursos de català, curs de sardanes, 
calçotada, conferències, festes populars, etc), les quals estan relatades a les 



circulars mensuals i a la nostra pàgina web.

Recorda que, en cap cas, les activitats del centre no s'han vist afectades pel fet 
d'existir una junta directiva provisional. Explica que, en certes activitats del 
centre, s'hi han implicat més socis i simpatitzants.

S'ha pogut crear un grup de treball obert d'uns 12/14 socis, alguns dels quals 
formaven part de la junta directiva, els quals s'encarreguen de promoure, 
organitzar i dinamitzar diverses activitats i estan 100 % oberts a noves 
propostes i idees dels nostres socis i simpatitzants. Aquest grup de treball ha 
de mirar de poder-se consolidar durant el 2017, tot respectant els quatre pilar 
bàsics del projecte que vàrem iniciar el 2010: CATALÀ, SOSTENIBLE, DE 
QUALITAT, OBERT. Una cosa molt important en l'àmbit global és la sostenibilitat 
a escala econòmica i humana.
El centre s'ha d'adaptar constantment als nous temps i a les noves realitats.

La Generalitat de Catalunya en segueix donant suport donat l'interès de les 
activitats que realitzem i del model de funcionament del centre. La Generalitat 
de Catalunya valora molt positivament les activitats culturals i tradicionals, 
puntuals i de qualitat.

Recorda la gran importància, que creix dia a dia, de les xarxes socials, on el 
nostre centre hi té cada cop més repercussió i visibilitat, sobretot en les 
comunitats virtuals, que ens permeten establir lligams i connexió amb el gran 
nombre de catalans de Suïssa i altres comunitats/associacions, etc.
Comenta el gran interès del nostres cursos de Català a càrrec de la professora 
Cristina PÉREZ, que està realitzant una gran tasca. Els cursos de Català 
s'autofinancen, així com la calçotada.
Felicita als voluntaris de la calçotada, que cada cop són més nombrosos i que, 
un cop més, varen permetre de poder realitzar una gran i reeixida festa amb 
un centenar de participants! La calçotada fa venir cada cop més persones que 
no coneixen el nostre centre o que només n'han sentit parlar una mica.

Referent a la xarxa ProCat, recorda que funciona independent del centre i que 
realitza activitats dedicades principalment a temes empresarials, comercials i 
econòmics amb una afluència força exitosa.

Explica l'interès que hi ha de la part del Centre per a crear vincles/contactes 
amb catalans de la zona de Ginebra, tot i que, malauradament en aquests 
moments ens falten col·laboradors a la zona de Ginebra que vulguin dedicar-se 
a establir vincles i comunicar amb els catalans d'allà. Els pocs contactes que 
tenim amb catalans de la zona de Ginebra, no semblen tenir, de moment, 
massa interès a mirar d'organitzar-se per a poder fer activitats plegats ni ens 
han fet cap proposta de col·laboració en els darrers temps ... Si bé, sabem que 
han intentat organitzar algunes activitats darrerament però sense massa èxit 
de participació. Tampoc semblen interessats en participar ni col·laborar amb les 
activitats del nostre centre.

Recorda que el 2019 celebrarem el 50è aniversari del nostre centre i que cal 
pensar en propostes per a fer una festa, activitats especials, etc.

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.

Insisteix en tres aspectes negatius a millorar:
1- La poca implicació dels socis en el “dia a dia” de la vida del centre i de les 
nostres activitats.
2- La poca utilització del nostre local, que la majoria de temps està buit: 
només l'utilitzem un 5 % (aproximadament unes 35 h al mes). Rectifica així 
l'error aparegut a l'Acta de l'assemblea general ordinària de socis del 2016 on 
hi surt “50 %” en comptes de “5 %”.
3- El 32 % del nostre pressupost depèn encara de la subvenció de la 
Generalitat de Catalunya.
Recorda que Xavier URBANEJA va participar en la Trobada de les Comunitats 
Catalanes a l'Exterior organitzada per la Generalitat de Catalunya a Londres del 
30 de setembre al 2 d'octubre de 2016.

El secretari, Josep Maria TARRÒS, recorda la defunció el 2016 de la nostra 
sòcia i amiga Mercè AMELA. Descansi en Pau.

3.- Presentació i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de 
l'exercici de 2016.

El nou tresorer, Sergi BARRIENTOS, que substitueix a l'antiga tresorera, Neus 
AGELET (que ha deixat el càrrec fa uns mesos), presenta el balanç de l'entitat 
a 31.12.2016, reprenent el model utilitzat per la seva predecessora.

L'exercici s'acaba amb un benefici de 1,261.95 CHF i un capital propi de 
43,926.03 CHF.

L'interventora dels comptes, Christine PHILOREAU, declara haver-se reunit 
amb l'altre interventor dels comptes, Jordi CORTADA, el 18.03.2017 per 
realitzar la revisió i verificació dels comptes. Precisa que manquen alguns 
justificants de pagament, tot i que queda clarament justificada la seva despesa 
als comptes.
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 2016.

El tresorer, Sergi BARRIENTOS, recorda que la majoria de les activitats són 
autosuficients.





4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l'exercici de 
l'any 2017 (aprovats per la junta directiva provisional).

El president, Oriol BOADA, recorda que tal com ja es va enunciar a la 
convocatòria de l'Assemblea (enviada el 27 de febrer de 2017), la junta 
directiva provisional dimiteix de les seves funcions. Així doncs es dóna per 
tancada l'etapa iniciada l'any 2010.
Que alguns membres de la junta directiva provisional no volen/poden 
continuar, d'altres volen continuar però amb menys implicació i d'altres volen 
continuar.

Tot seguit, ens comunica que deixa el seu càrrec com a president i ens 
presenta a la nova presidenta, Silvia BORJA-BARATECH (nascuda a València), 
que fins ara, havia sigut una de les organitzadores del nostre projecte 
d'informació dels diversos temes de la vida a Suïssa “Bienvenue en Suisse” 
conjuntament amb la Nuria INGLIN-RECHE.
La nova presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, es presenta breument i presenta 
també als nous membres de la junta directiva, responsables d'activitats, etc.
Recorda que el nostre centre “va per bon camí” i que cal mantenir i seguir la 
mateixa línia utilitzada fins ara.
Deixa molt clara l'obertura de la junta directiva a tots els socis i simpatitzants i 
els anima que manifestin clarament els seus desitjos, propostes i projectes a la 
junta directiva. La bona comunicació és el més important!
Valora molt positivament el projecte “Bienvenue en Suisse” i les noves xarxes 
socials.

Comenta que TOTS SOM VOLUNTARIS i que com més gent siguem i més 
col·laborem plegats, més força tindrem i podrem proposar noves activitats i 
tirar endavant interessant projectes per a la nostra comunitat i multiculturals.

Ens proposa dos sistemes de fons d'ingressos als quals podríem tenir accés:
1- Subvencions/ajudes econòmiques de l'Etat de Vaud per la realització 
d'activitats sobre el racisme, immigració, xenofòbia, etc. Es calcula 
aproximadament entre 1,000/10,000 CHF anuals.
2.- Subvencions de l'ambaixada d'Espanya a Berna. Tenim nou ambaixador des 
de fa poc temps i això és important per la línia d'actuació amb el consolat 
d'Espanya a Ginebra.

El secretari, Josep Maria TARRÒS, demana als assistents si algú vol participar 
en el projecte de catalogació dels llibres en Català que el nostre centre ha 
rebut en donació el 2016, del llibreter català de Berna, Xavier ROMAGOSA de 
la llibreria IBÈRIA. En total es calcula que són uns 600/800 llibres dels anys 
1910/2000 aproximadament. La Chus DIAZ-BACHETTA i en Jordi SEGUÍ es 
presenten com a voluntaris.

El tresorer, Sergi BARRIENTOS, comenta que el projecte pel 2017 serà similar 
al de l'any passat, adaptat als diversos grups estratègics del centre, i els socis 
n'estaran informats puntualment.
Ens informa que ProCat li ha presentat un pressupost ajustat fins al setembre 
de 2017.
També agraeix l'ajuda i la col·laboració en els comptes d'en Jordi SERRA.
Recorda que, com sempre, estem oberts a noves activitats, propostes i idees.



DESPESES PREVISTES APROXIMADES: 35,000 CHF

INGRESSOS PREVISTOS APROXIMATS: 38,000 CHF

RESULTAT EXERCICI APROXIMAT: 2,690 CHF

Les xifres representatives seran més importants, ja que hi ha subvencions de 
la Generalitat de Catalunya corresponents a 2015 rebudes més tard.

El president, Oriol BOADA, explica que totes aquestes anomalies en les dates i 
períodes de pagament de les subvencions, la Generalitat de Catalunya preveu 
regularitzar-les cada cop més.

El projecte i pressupost per l'any 2017 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.

El president, Oriol BOADA, deixa els seus càrrecs i segueix ocupant un càrrec a 
la junta directiva.  És substituït en el càrrec de president per Silvia BORJA-
BARATECH. 
La vicepresidenta, Anna SALVAT, deixa els seus càrrecs. És substituïda en el 
càrrec de vicepresidenta per David PORTABELLA.
La tresorera, Neus AGELET, deixa el seu càrrec i és substituïda per Sergi 
BARRIENTOS.
Xavier URBANEJA, deixa el seu càrrec a la junta directiva.
Nuria INGLIN-RECHE, Teresa MONTMANY, Jordi SEGUÍ i Jordi SERRA, passen a 
ocupar càrrecs a la junta directiva.
La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, Teresa MONTMANY  i Jordi SEGUÍ, 
passen a ocupar càrrecs de delegats de l'assemblea general ordinària de socis 
de Casa Nostra de Suïssa (CNS).
La suplent de la revisió dels comptes, Mercè SEDÓ, deixa el seu càrrec i serà 
substituïda per Jordi SERRA.
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 (vegeu el 
full adjunt).

Tots aquests canvis s'han aprovat per unanimitat.

5.- Afers generals. Torn obert de paraules.

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, demana un aplaudiment d'agraïment 
general pel president sortint, Oriol BOADA, per l'excel·lent tasca realitzada des 
del 2012. Tots els assistents corresponen molt favorablement!

Christine PHILOREAU, pregunta perquè ProCat no realitza activitats al local del 
nostre centre. El vicepresident, Oriol BOADA, li contesta que els organitzadors 
de ProCat s'estimen més realitzar les seves activitats en locals dins d'un marc 
més adaptat al seu tipus d'activitats i/o amb serveis més específics, com pot 
ser un restaurant per poder organitzar un sopar, sala de recepció, etc.



Carme EBERENZ-GREOLES, comenta que estaria bé de saber quin és el model 
de quota més utilitzada pels nostres socis.

Christine PHILOREAU, proposa l'aprovació per votació/signatura dels membres 
de la junta directiva de les despeses superiors a 500 CHF, incloses també les 
despeses que siguin subvencionables.

Sense més intervencions, la presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, dóna per 
acabada aquesta assemblea general ordinària de socis.

                                                                         Lausana, 2 d'abril de 2017

        La presidenta: Silvia BORJA-BARATECH                 El secretari: Josep Maria TARRÒS



CENTRE CATALÀ DE LAUSANA-GINEBRA (CCLG) A 02.04.2017

JUNTA DIRECTIVA
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                                                                      Lausana, 2 d'abril de 2017

    La presidenta: Silvia BORJA-BARATECH                    El secretari: Josep Maria TARRÒS


