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Rue de Genève 91 

CH-1004 LAUSANNE 

TEL.: +41(0)21 625 93 86 

www.catalansasuissa.org 

cclg@catalansasuissa.org 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

celebrada a Lausana el diumenge 7 d'abril de 2019 
 

Socis assistents (17):  Artur BATLLE,  Francesc BELLMUNT, Oriol BOADA, Laia BORAU, Silvia BORJA, Maria Pilar 

CABEçA, Maria Rosa CABEÇA, Pere CANOMERAS, Josep CUSCÓ, Francesca FERRARI, Nuria INGLIN, Pierrette 

KIRCHNER, Silveri KIRCHNER, Teresa MONTMANY, Assumpta ORTiZ, Jordi SEGUÍ, Jordi SERRA 

 

Socis excusats (7): Josep DANIEL, Carme EBERENZ-GREOLES, Anna Maria KOHLER, Christian KOHLER, Manel 

RECHE, Christine PHILOREAU, Josep Maria TARRÒS 

 

La presidenta, Silvia BORJA, obre l'Assemblea a les 16.36 hores  en segona convocatòria i dóna la benvinguda 

als 17 socis assistents representant 16 quotes de les 88 quotes pagades a 31.12.2018 corresponents a 175 

socis (9,71 %).  

                       

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

del 14.04.2018. 

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. 
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2.- Lectura de la memòria de l'exercici de 2018. 

La Presidenta, Sílvia BORJA PARDO, diu que totes les activitats han estat detallades a les circulars mensuals, 

pàgina web i Facebook. 

La presidenta, Silvia BORJA, esmena breument les activitats principals i amb més èxit (calçotada, cursos de 

Català, conferències, etcètera). 

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

molt diversos i en constant evolució.  

 

La presidenta, Silvia BORJA fa un ràpid resum de les activitats de l’any,  assenyala que hi han hagut algunes 

activitats, en particular festes i sortides tradicionals (Reis, Luge a Les Diablerets, etc.) que s'han tingut que 

suspendre per manca de participació. Altres festes com Sant Joan amb una nova proposta de celebrar Sant 

Joan vora llac  i Sortir del nostre casal va tindre una molt bona acollida.   

Una altra activitat que va marcar  l’any va ser la I JOURNÉE DE LA LECTURE À VOIX HAUTE el 23 de maig, 

coordinada per la nostra sòcia Chus Barcheta i que va tindre una gran acollida ab lectura de textos al nostre 

centre.  

Recorda altres activitats regulars com l’esplai, els jocs per adults, les sardanes, cinema i sopar de germanor 

que es varen dur a terme.  

Recorda que aquest 2019 és l’any del 50è aniversari del nostre centre i que cal pensar en propostes per a fer 

una festa, activitats especials, etc. Tot l'equip de junta amb l’ajut dels socis prepararem una festa digna del 

nostre 50 aniversari. 

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. 

Parla de la bona continuïtat de la catalogació de la donació Jaume Romagosa (llibreter català jubilat de Berna) 

i agraeix als socis Artur BATLLE i esposa i Elisabeth FERRER la seva tasca desinteressada en aquest projecte. 

Un any més, la junta reconeix i felicita l’excel·lent tasca duta a terme fins ara. 

Recorda la defunció de la nostra sòcia amiga Lola RECHE que vivia a Morges i era filla de Barcelona. Descansi 

en Pau. 

3.- Presentació i aprovació, si escau, de l'estat de comptes de l'exercici de 2018. 

El tresorer, Jordi SERRA, presenta el balanç de l'entitat a 31.12.2018. (veure en pàgina 4) 

L'exercici 2018 s'acaba amb beneficis i un capital propi de 47.036 CHF al compte de Postfinance 

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  

Els comptes no han estat revisats ni verificats per manca de temps. El tresorer manifesta que es reunirà en 

una data propera amb els interventors, Christine PHILOREAU-AMEL i Jordi CORTADA per realitzar la revisió i 

verificació dels comptes.  

No es pot presentar ni llegir un acta de control amb la conformitat dels interventors amb els comptes.  

(PÀGINES SEGÜENTS)
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4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l'exercici de l'any 2019 

 

S’ha fet esforços per dinamitzar la utilització del nostre local, propostes com el co-working que no van arribar 

a bon terme per les dificultats per a implementar- les.  

El tresorer, Jordi Serra ens presenta el gràfic dels pressupostos i els comenta. 

DESPESES PREVISTES APROXIMADES PER L’ANY 2019:         41 400 CHF 

INGRESSOS PREVISTOS APROXIMATS PER L’ANY 2019:        41 400 CHF 

 

El projecte de pressupost per l'any 2019 s'aprova per unanimitat. 

 

5.- Reorganització de la junta directiva, responsables d'activitats i serveis, 

interventors dels comptes. 

Com no es presenta cap voluntari pel càrrec de suplent per interventor dels comptes, aquest càrrec queda 

vacant com al passat exercici.  

Es presenta per aprovació al Sr. Josep CUSCÓ com a nou membre de Junta. La proposta és acceptada per 

unanimitat. 

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.- Afers generals. Torn obert de paraules. 

Alguns del socis presents agraeixen a la junta i tots el voluntaris per les tasques realitzades i totes les activitats 

realitzades amb els temps difícils que s’han viscut a causa de totes les restriccions financeres, imprevistos, 

etc. 

Sense més intervencions, la presidenta, Silvia BORJA, dóna per acabada aquesta assemblea general ordinària 

de soci a les 18:20  hores.  

  

 

Lausana, 7 d'abril de 2019 

 

  

La presidenta: Silvia BORJA              El secretari: Josep Maria TARRÒS 
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CENTRE CATALÀ DE LAUSANA-GINEBRA (CCLG) A 07.04.2019 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidenta: Silvia BORJA (2017) 

Vicepresident: David PORTABELLA (2017) 

Secretari: Josep Maria TARRÒS (2009) 

Tresorer: Jordi SERRA (2017) 

Josep CUSCÓ (2019)  

Nuria INGLIN (2017) 

Teresa MONTMANY (2017) 

Jordi SEGUÍ (2017) 

 

PRESIDENT D'HONOR 

 

Francesc BELLMUNT (2014) 

 

INTERVENTORS DELS COMPTES 

 

Cristina PÉREZ (2017) 

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 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, 7 d'abril de 2019 

 

 

  

La presidenta: Silvia BORJA              El secretari: Josep Maria TARRÒS 


