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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 
celebrada a Lausana el dissabte 14 d'abril de 2018 
 

Socis assistents (20): Sergi BARRIENTOS, Francesc BELLMUNT, Oriol BOADA, Silvia BORJA-BARATECH, Maria 
Rosa CABEçA, Maria Pilar CABEÇA, Maria CANOMERAS, Pere CANOMERAS, Josep CUSCÓ, Chus DÍAZ-
BACCHETTA, Carme EBERENZ-GREOLES, Francesca FERRARI-ALTÉS, Nuria INGLIN-RECHE,  Carme MARTÍNEZ, 
Teresa MONTMANY, Lola RECHE-POQUET, Manel RECHE, Jordi SEGUÍ, Jordi SERRA, Josep Maria TARRÒS. 

 
Socis excusats (21): Josep AMELA, Artur BATLLE, Ivan BORONAT, Lucette CUELLAR, Ramon CUELLAR, Josep 
DANIEL, Alfred FENOLLOSA, Elisabeth FERRER, Montserrat FERRER, Dolós FOGUET, Silveri KIRCHNER, 
Pierrette KIRCHNER, Anna Maria KOHLER, Christian KOHLER, Myriam KOHLER, Assumpta ORTÍZ, Christine 
PHILOREAU, François PHILOREAU, Loïc PHILOREAU, David PORTABELLA, Xavier URBANEJA. 

 

 

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, obre l'Assemblea a les 17h 06  en segona convocatòria i dóna la 
benvinguda als 20 socis assistents representant 18 quotes de les 127 quotes pagades a 31.12.2017 (14 %). 
Les citades 127 quotes pagades corresponen a 202 socis. 21 socis excusats. 
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1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea general ordinària de socis 
del 02.04.2017. 

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 2017. 

El secretari, Josep Maria TARRÒS, diu que totes les activitats han estat detallades a les circulars mensuals, 
pàgina web i Facebook. 

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, esmena breument les activitats principals i amb més èxit (calçotada, 
cursos de Català, conferències, etcètera) i comenta : 

– La manifestació que vàrem organitzar a Lausana (plaça del Flon) per condemnar els atemptats de 
Barcelona del mes d'agost. 

– La conferència sobre la història de Catalunya amb força assistència per part de gent no catalana. 

– La visita del Delegat de la Generalitat de Catalunya a Ginebra, Manel Manonelles (la qual va haver 
de tancar poc temps després de la seva creació degut a l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució 
Espanyola). 

Insisteix en el fet que els diversos esdeveniments socials i polítics a Catalunya actualment són complexos, 
molt diversos i en constant evolució.  
 

Recorda que la Generalitat de Catalunya ens segueix donant suport degut a l'interès de les activitats que 
realitzem i del model de funcionament del nostre centre i valora molt positivament les activitats culturals, 
tradicionals, puntuals i de qualitat. 

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. 

El secretari, Josep Maria TARRÒS, parla del bon ritme de la catalogació dels aprox. 800 llibres en Català de 
la donació Jaume Romagosa (llibreter català jubilat de Berna) i de completar la catalogació dels aprox. 
2.000 llibres de la nostra biblioteca (iniciada el 2010 per unes bibliotecàries de Barcelona) a càrrec d'un 
grup dels socis Artur BATLLE i esposa, Alfred FENOLLOSA i Elisabeth FERRER. La junta reconeix i felicita 
l’excel·lent tasca duta a terme fins ara. 

Recorda la defunció del nostre soci i amic Dr. Ramon SANGRÀ que vivia a Lausana i era fill de Mollerussa 
(Lleida). Descansi en Pau. 

 

 

3.- Presentació i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de l'exercici de 2017. 

El tresorer, Sergi BARRIENTOS, presenta el balanç de l'entitat a 31.12.2017, reprenent el model utilitzat per 
la seva predecessora Neus AGELET. 
 

L'exercici s'acaba amb unes pèrdues de 1,144.73 CHF i un capital propi de 46,174.70 CHF. 
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Destaca que a la calçotada hi han hagut força pèrdues degut al gran nombre de material que s'ha tingut 
que comprar aquest any (sacs de jardí pels sarments de vinya, bidons i graelles per la cocció, etc). Queda 
clar que aquestes compres són puntuals i excepcionals i es tracta de material a amortitzar. 

Comenta que s'ha mirat d'estalviar realitzant modificacions d'alguns abonaments    (telèfon, futbol, etc). 

Comenta que la recent aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola ha afectat econòmicament a 
totes les entitats catalanes a l'exterior : la partida pressupostària destinada a les entitats catalanes a 
l'exterior no s'ha desbloquejat i ha desaparegut el dret de cobrament de la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya del 2017 i per la subvenció de la Generalitat de Catalunya del 2018 encara no sabem lo que 
passarà. 

Tot i que acabem rebent la subvenció de la Generalitat de Catalunya del 2017, hi haurà una part que 
s'haurà perdut i no es cobrarà : caldrà veure quin serà el impacte d'aquesta pèrdua al Centre. Sortosament, 
la situació financera del nostre centre és força bona actualment, però cal anar amb cura amb les despeses. 

De moment, al 2017 no hi podem comptabilitzar la subvenció de la Generalitat de Catalunya degut al 
impacte de l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola. 

Al 2017 sí que vàrem rebre la subvenció de la Generalitat de Catalunya del 2016 (14.000 CHF). 
Generalment, les subvencions sempre arriben l'any següent. 

 

En Jordi Serra, ens diu que les darreres noticies que tenim, diuen que la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya del 2017 es pagarà al 2018 però el problema apareixeria amb la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya del 2018 : segurament ens haurem de preparar a no tenir subvenció durant un any. 

 

El tresorer, Jordi SERRA,, recorda que la majoria de les activitats són autosuficients. 

Per obtenir més diners, proposa    :  

– Potenciar activitats per a que siguin més rentables. 

– Explotació del local 

– Possibilitat d'apujar les quotes (la junta es reserva el dret de parlar-ne i fer una proposta al socis) 

El secretari, Josep Maria TARROS, recorda que és important de deixar de rebre la circular per correu 
(aquells socis que no disposin d'ordinador o internet) doncs ocasiona una despesa d'uns 30 CHF mensuals. 

 
La interventora dels comptes, Christine PHILOREAU, declara que s’ha reunit fa uns dies amb l'altre 
interventor dels comptes, Jordi CORTADA 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. 
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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 2017. 
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4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l'exercici de l'any 2018 (aprovats 
per la junta directiva provisional). 

 
La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, recorda que hi han hagut algunes activitats que s'han tingut que 
suspendre per manca de gent apuntada : Els Reis Mags d'Orient, Concurs de Truites, Luge. I que cal 
estudiar-les i per veure si s'ha de canviar el plantejament etc Cal mirar d'amortitzar el nostre local amb 
lloguers puntuals a socis i/o institucions principalment. 

Agraeix la participació de tots els voluntaris en l'organització de les activitats. 

Relata certes activitats tradicionals : Sant Jordi, Sant Joan, etc 

En nom de tots, felicita a Nuria INGLIN per la recent obtenció del premi Josep Maria Batista i Roca. 

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. 

 

Chus DÍAZ-BACCHETTA ens informa que el 23 de maig celebrarem la 1a Jornada de Lectura en Veu Alta, on 
tothom i podrà participar (privats i institucions) i com que coincideix amb els cursos de Català al Centre, els 
alumnes hi participaran i tothom hi serà benvingut per llegir un text en veu alta amb la llengua que desitgi. 

 

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, informa que si algú vol fer teatre, el nostre centre seria un lloc ideal. 
Fa una crida a la formació d'un grup de teatre. 

 

Jordi SERRA, ens informa de la propera visita informal al nostre centre del president del Parlament de 
Catalunya, Roger TORRENT, en forma de taula rodona amb la comunitat catalana a Suïssa. 

També ens diu que al PALEO 2018 hi participaran dos grups catalans. 

 

Pere CANOMERAS, ens informa del centenari de l'obra « Histoire d'un Soldat » (1917) de Ramuz & 
Stravinsky i que la Fura dels Braus la representarà a l’òpera de Lausana al setembre. 

 

El tresorer, Sergi BARRIENTOS ens presenta el gràfic dels pressupostos i els comenta. 
 

DESPESES PREVISTES APROXIMADES: 38,054 CHF 
INGRESSOS PREVISTOS APROXIMATS: 24,384 CHF 
RESULTAT EXERCICI APROXIMAT: -13,670 CHF 

El 2018, no s'espera rebre la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH,  comenta que ha tramitat la sol·licitud de subvenció pel projecte 
d'informació «Bienvenue en Suisse» al Cantó de Vaud. 

El projecte i pressupost per l'any 2018 s'aproven per unanimitat. 
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5.- Reorganització de la junta directiva, responsables d'activitats i serveis, 
interventors dels comptes. 

 

El tresorer, Sergi BARRIENTOS, deixa el seu càrrec i és substituït per Jordi SERRA que deixa el seu càrrec de 
suplent d’interventor dels comptes. 

Com no es presenta cap voluntari pel càrrec de suplent d’interventor dels comptes, aquest càrrec queda 
vacant de moment. 

Els altres membres de la junta directiva, responsables d'activitats i serveis, interventors dels comptes, 
accepten de continuar amb el seu càrrec (vegeu el full adjunt). 
 

Tots aquests canvis s'han aprovat per unanimitat. 
 

6.- Casa Nostra de Suïssa (CNS): presentació de la nova junta directiva i del nou 
projecte de futur/organització. 

 

El nou president de CNS, Xavier URBANEJA, explica que el 9 de desembre de 2017 i per iniciativa del CCLG, 
es va realitzar a Köniz (Berna) l’Assemblea General Ordinària de Delegats i Socis de CNS 2013/2017 per 
parlar del seu futur i organització (l'anterior Assemblea General Ordinària de Delegats i Socis de CNS 
2011/2012 s’havia celebrat a Berna l’11 de març de 2012). 

Explica les decisions preses a la citada Assemblea General i la nova organització de CNS (veure darrera 
pàgina)  : relació amb altres centres catalans de Suïssa, reunions mensuals de la junta directiva, important 
projecte administratiu que cal fer, etc. L'acta d'aquesta Assemblea General ja es va enviar a tots els socis. 

Recorda que al 2018 CNS organitzarà a Suïssa la Trobada de Comunitats Catalanes a l'Exterior, 100 % 
subvencionada per la Generalitat de Catalunya. Lloc a determinar. 

 

Carme EBERENZ-GREOLES, comenta (segons el seu punt de vista) que li sembla que el nostre centre no ha 
estat pas massa interessat en participar en els actes organitzats per CNS durant els darrers anys i que sent 
una cera «  indiferència  » entre el CCLG i CNS ... Xavier URBANEJA, li contesta que no és el seu punt de vista 
i que la distància i el gran nombre d’activitats organitzades pel nostre centre, fan que no podem estar 
sempre per tot arreu ... 
 

7.- Afers generals. Torn obert de paraules. 

 

Chus DÍAZ-BACCHETTA, proposa posar en línia el catàleg de la nostra biblioteca i de la donació Jaume 
Romagosa amb la finalitat de que tothom i pugui tenir accés des de casa. També caldria posar-se en 
contacte amb la Biblithèque Cantonale per demanar-los ajuda/col·laboració en aquest projecte de 
catalogació, possibilitat de demanar un becari  ? ... 

 

La presidenta, Silvia BORJA-BARATECH, recorda que el telf. fixe del Centre està redireccionat al seu telf. 
Privat per facilitar les comunicacions per via telefònica. 
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Jordi SERRA, recorda que cal preocupar-se pel futur del nostre centre si la «  tendència  » a venir és la 
disminució o anul.lació de les subvencions de la Generalitat de Catalunya. 

Proposa crear un grup de treball que s'encarregui de fixar preus pel lloguer del centre a particulars i 
institucions i fer-ne publicitat. 

 

Nuria INGLIN, recorda la propera conferència que la política de la CUP Anna GABRIEL donara a la 
Universitat de Lausana sobre el tema dels drets civils i polítics. 

 

Jordi SEGUÍ, ens fa saber que al maig vindrà a Ginebra la historiadora catalana Mariàngela VILALLONGA per 
parlar sobre l'escriptora catalana Aurora BERTRANA. 
 
Carme EBERENZ-GREOLES, ens comenta que les subvencions de la Generalitat de Catalunya són positives 
en molts aspectes però que malauradament creu que tenen tendència a individualitzar els centres i no 
faciliten la interacció i col·laboració entre ells ... 

 

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

 

 

Lausana, 14 d'abril de 2018 

 

 
 

 

 

 

 
La presidenta: Silvia BORJA-BARATECH                                                     El secretari: Josep Maria 
TARRÒS 
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CENTRE CATALÀ DE LAUSANA-GINEBRA (CCLG) A 14.04.2018 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidenta: Silvia BORJA-BARATECH (2017) 
Vicepresident: David PORTABELLA (2017) 
Secretari: Josep Maria TARRÒS (2009) 
Tresorer: Jordi SERRA (2017) 
Nuria INGLIN (2017) 
Teresa MONTMANY (2017) 
Oriol BOADA (2012) 
Jordi SEGUÍ (2017) 
 
PRESIDENT D'HONOR 
 
Francesc BELLMUNT (2014) 
 
INTERVENTORS DELS COMPTES 
 
Christine PHILOREAU (2008) 
Jordi CORTADA (2016) 
 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE CASA NOSTRA DE SUÏSSA (CNS) 

 

President: Xavier URBANEJA (2017) del Centre Català de Lausana-Ginebra 

Vicepresidenta: Laura CABRÉ (2017) del Casal Català de Zuric 

Secretària: Silvia BARATECH-BORJA (2017) del Centre Català de Lausana-Ginebra 

Tresorer:  Manuel AZUAGA (2017) del Centre Català de Basilea 

Vocal:  Jordi SEGUÍ (2017) del Centre Català de Lausana-Ginebra 
                                                             

             

                                                                                 Lausana, 14 d'abril de 2018 

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