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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Socis assistents (13): Josep AMELA, Francesc BELLMUNT, Maria Pilar CABEÇA, Maria 
Rosa CABEÇA, Josep CUSCÓ, Carme EBERENZ-GREOLES, Francesca FERRARI-AL-
TÉS, Núria INGLIN, Teresa MONTMANY, Christine PHILOREAU, Manel RECHE, Jordi 
SERRA, Josep Maria TARRÒS.

Socis excusats (23): Família BATLLE (2), Silvia BORJA, família BRANDT-CASADEVALL 
(2), família CAÑOMERAS (2), família CAPÓ-REVERDIN (2), família CUÉLLAR (2), família 
DANIEL (2), família FENOLLOSA (2), família KIRCHNER (2), família KOHLER (2), Regina 
ROBERT, Eva SOLDEVILA, família TOR (2).

La vicepresidenta, Núria INGLIN, en representació de l’antic president, Jordi SEGUÍ (que 
va presentar la seva dimissió el 16 de juny de 2021), obre l’Assemblea a  les 16h47 en 
segona convocatòria i dóna la benvinguda als 13 socis assistents representant 13 
quotes de les 67 quotes pagades a 31.12.2020 corresponents a 121 socis (10,7%).

Comenta que a causa de la pandèmia mundial de Covid-19 l’assemblea no es va poder 
realitzar quan tocava, a l’abril, i que s’ha hagut d’ajornar fins a aquesta data.

També recorda la importància de respectar al CCL les mesures i directives sanitàries 
Federals que canvien sovint. Al nostre local tenim cartells informatius amb les mesures 
sanitàries actualitzades i també enviem informacions als socis per correu i e-mail.

Malauradament, avui no ens està permès de menjar ni beure plegats per respecte a les 
citades mesures.
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1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general ordinària de so-
cis del 26 de setembre de 2020.

Els socis presents no sol·liciten la lectura de la citada acta que fou tramesa 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. La interventora dels comptes, Christine PHILOREAU, diu que és interventora 
dels comptes des del 2009 i no pas des del 2019 com està indicat per error a la darrera 
acta. El secretari, Josep Maria TARRÒS, s’excusa i ho corregirà. Amb aquesta esmena, 
s’aprova sense cap altre comentari.

Josep AMELA, comenta que no ha rebut la citada acta ni per correu ni per e-mail. El 
secretari, Josep Maria TARRÒS, s’excusa i en pren nota per a solucionar-ho.

2.- Lectura de la memòria de l’exercici de 2020.

La vicepresidenta, Núria INGLIN, fa un repàs de les activitats dutes a terme mitjançant 
una presentació audiovisual amb fotografies.

Les activitats més destacades han estat les següents : Conferències: Antoni BASSAS el 
15 de febrer i Jaume BARBERÀ el 7 de març.

Comenta que ha estat un any difícil i complicat a causa de la pandèmia mundial de 
Covid-19 que ens ha obligat a anul·lar totes les activitats previstes i tancar el CCL del 
13 de març al 13 de juny. Després, quan les normes sanitàries ho varen permetre, els 
dissabtes a la tarda, el CCL va tornar a obrir les portes, principalment pel grup de sèniors 
que desitjaven retrobar-s’hi per passar una bona estona.

El CCL es va veure obligat a tancar de nou el 4 de novembre, tot respectant les noves 
directives sanitàries.

Les reunions de la Junta Directiva s’han pogut realitzar per videoconferència.

La vicepresidenta felicita Josep AMELA per l’obtenció del premi Josep Maria BATISTA 
I ROCA – Memorial Enric GARRIGA TRULLOLS (guardó d’atorgament anual instituït 
i convocat per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana per reconèixer la 
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tasca que duen a terme els catalans i catalanòfils de fora per mantenir la presència     
catalana en el món i augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana 
a l’exterior).

Recorda i felicita l’important treball de catalogació de la nostra interessant biblioteca, 
dut a terme des del 2016 per Artur i Mònika BATLLE. Aquest projecte ja s’està acabant, 
a poc a poc, i actualment tenim catalogats uns 4.000 llibres, principalment en català. 
Esperem poder realitzar i publicar un fitxer EXCEL o base de dades específica i per 
aquest motiu necessitem l’ajuda i col·laboració de gent que hi entengui en catalogació 
de biblioteques i informàtica.

Recorda i lamenta la defunció de la nostra amiga i sòcia Salvadora ABRIL.

El tresorer, Jordi SERRA, recorda la recuperació de l’antic nom de la nostra entitat  
“Centre Català de Lausana” (26.09.2020) i la recent fundació del nou Centre Català de 
Ginebra (CCG) al 2020, que de moment funciona molt bé i que ell els ajuda temporal-
ment a tirar-lo endavant.

3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici de 2020.

El tresorer, Jordi SERRA, comenta que econòmicament ha estat un any dolent degut a 
la pandèmia mundial de Covid-19 que ens ha obligat a anul·lar pràcticament totes les 
activitats i ha creat moments de gran confusió i incertesa.

Seguidament, presenta l’estat de comptes i el balanç de l’entitat a 31.12.2020 (vegeu 
pàgina 3).

L’exercici 2020 s’inicià amb un capital propi de 41.479 CHF, s’acaba amb un dèficit 
de 2.960 CHF respecte a l’any anterior i un capital propi de 38.991 CHF al compte de 
Postfinance.

En l’apartat d’ingressos, la major part prové de les subvencions (52 %) i de les quotes 
de soci.

La principal despesa del CCL és el lloguer del local, que representa un 62 % de les 
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despeses totals.

Un cop finalitzada la presentació del balanç, el tresorer Jordi SERRA, passa la parau-
la a la Cristina PHILOREAU, que excusa la presència del revisor dels comptes, Jordi       
CORTADA, que no ha pogut assistir a l’assemblea per motius personals. Els citats revi-
sors dels comptes, es varen reunir al CCL el passat 4 de setembre amb el tresorer, Jordi 
SERRA, per a realitzar les revisions corresponents.

Els comptes de l’exercici 2020 queden aprovats per unanimitat, es descarrega el     
tresorer i se’l felicita per la seva tasca.

4.- Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any 2021.

El tresorer, Jordi SERRA, insisteix en el fet que no es tracta d’un pressupost real a causa 
de la pandèmia mundial de Coronavirus. En tot cas, la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya de 18.729 CHF, ja la tenim ingressada.

DESPESES PREVISTES APROXIMADES PER L’ANY 2021: 35.000 CHF
INGRESSOS PREVISTOS APROXIMATS PER L’ANY 2021: 35.000 CHF 

El projecte de pressupost per l’any 2021 s’aprova per unanimitat.

Detall del pressupost 2021:

Ingressos 
Donatius 271 
Vendes netes (activitats) 3.500 
Quotes socis 9.500 
Subvencions 18.729 
Altres ingressos 3.000 
TOTAL 35.000   

Despeses 
Sous neteja I càrregues social 250
Despeses de funcionament 3.000 
Activitats 5.000 
Assegurances 450 
Lloguer 20.484

           Despeses d’oficina 3.000 
           Despeses financeres i d’altres 2.816 
           TOTAL 35.000
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En activitats: La calçotada no s’ha pogut realitzar de manera presencial, però s’han 
pogut vendre amb gran èxit, lots de calçots, salses, vi i cava. Els citats lots s’han enviat 
per correu o la gent els ha vingut a recollir al nostre local.

La castanyada d’aquest any tampoc podrà realitzar-se de manera  presencial i està 
prevista la venda de lots de panellets, moscatell, rifa La Grossa, Loteria Nacional de 
Nadal, etc

5.- Reorganització de la junta directiva, responsables d’activitats i serveis i inter-
ventors dels comptes.

Com a recordatori, l’antic president, Jordi SEGUÍ, va presentar la seva dimissió irrevo-
cable i amb efecte immediat per motius personals, el 16 de juny de 2021 i comunicat als 
socis per correu i/o e-mail.

Càrrecs proposats per la Junta directiva:

Presidenta: Núria INGLIN
Vicepresident: Josep CUSCÓ
Secretari: Josep Maria TARRÒS
Tresorer: Jordi SERRA
Comunicació: Regina ROBERT

Teresa MONTMANY i Silvia BORJA deixen de formar part de la Junta Directiva.

Al respecte, Teresa MONTMANY, manifesta que està estranyada que ningú li hagi          
comunicat oficialment aquesta decisió. La vicepresidenta, Nuria INGLIN, li contesta que 
aquesta comunicació es va fer oralment durant la darrera reunió de la Junta Directiva i 
que així hi consta a l’acta corresponent.

La Junta Directiva es reunirà cada cop que sigui necessari per a tractar els diversos 
assumptes del CCL.

Actualment, hi ha un cert nombre de socis i simpatitzants interessats a participar i           
organitzar certes activitats al CCL. Per aquest motiu, us presentem aquesta proposta 
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d’una Comissió de Coordinació (COCO) que ens permetrà de poder treballar plegats.

Càrrecs proposats per la Comissió de Coordinació (COCO):

Esplai / joves: Pau MOTA
Sèniors: Teresa MONTMANY
Activitats artístiques: David RODRIGUEZ
Conferències: Xavier URBANEJA
Cultura / Llengua / «Bienvenue en Suisse»: Silvia BORJA
Festes tradicionals: Josep Maria TARRÒS
Teatre: Xènia OLLER
“Memòria” de CNS: Silvia BORJA, Teresa MONTMANY, Josep Maria TARRÒS

Teresa MONTMANY, dimiteix de la seva responsabilitat d’ocupar-se del bar i de coordi-
nar la neteja del CCL. Es buscarà un o diversos substituts per aquests càrrecs.

Recordem que el projecte “Memòria” de CNS (2021), consisteix principalment en la 
recollida de documentació i testimonis de les diverses comunitats catalanes a Suïssa 
(arxiu, dietaris, correspondència, fotografies, diapositives, testimonis orals, vídeos, etc). 
Un patrimoni inavaluable que volem preservar. Amb la col·laboració i suport de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

Els membres de la COCO es reuniran amb la Junta Directiva, tots junts o per separat 
(segons les diverses necessitats/projectes) sempre que sigui necessari i possible.

Els verificadors dels comptes, Christine PHILOREAU i Jordi CORTADA, accepten ser-ho 
per al proper exercici. En Jordi CORTADA que, tot i no ser present, havia dit que si no hi 
havia ningú més que es proposés, continuaria amb aquest càrrec. Com que tampoc es 
presenta cap voluntari pel càrrec de suplent d’interventor dels comptes, aquest queda 
vacant com en el passat exercici.

Tots aquests punts s’han aprovat per majoria absoluta (una abstenció).
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6.- Proposta de modificació dels Estatuts: reconeixement del CCL com a entitat 
d’utilitat pública

Per poder obtenir el reconeixement del CCL com a entitat d’utilitat pública, les autoritats 
fiscals suïsses exigeixen incloure aquests dos articles als nostres Estatuts:

• Els membres de la junta directiva de l’Associació treballen de forma                     
voluntària i gratuïta, amb l’excepció d’eventuals reemborsaments de les 
seves despeses efectives.

• En cas de dissolució/marxa a l’estranger de l’Associació, els actius restants 
es transferiran a una institució suïssa exempta d’impostos amb la categoria 
d’entitat d’utilitat pública o finalitat d’utilitat pública.

Aquesta denominació qualificació permetrà als socis del CCL de poder deduir dels          
impostos les quotes i/o qualsevol altra contribució. També portarà un cert prestigi,     
confiança i credibilitat a l’Associació.

La declaració d’utilitat pública és el reconeixement administratiu d’una associació que 
està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. Aquest reconeixement, com-
porta una sèrie d’avantatges:

• Esmentar aquesta qualificació en tots els documents de l’Associació                  
(al costat del nom) dona un cert reconeixement/label de qualitat.

• Gaudir de beneficis fiscals, econòmics, administratius, etc.

Les associacions que poden sol·licitar al cantó de Vaud la declaració d’utilitat pública 
són les que compleixen els següents requisits:

A ) Que les seves finalitats siguin considerades d’interès general, entre d’altres: 
cíviques, educatives, científiques, culturals, esportives, sanitàries, de promoció 
dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d’assistència social, 
de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, de protecció de 
l’infantesa, de foment d’igualtat d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del 
medi ambient, etc.



Rue de Genève 91 CH-1004 
Tel.: +41 (0)21 625 93 86 / E-mail : ccl@catalansasuissa.org 

B ) Que les seves activitats no estiguin de forma permanent restringides única-
ment als socis

C ) Que els membres de la junta directiva no tinguin cap remuneració econòmica 
(no assalariats) i que així consti als Estatuts.

D) En cas de dissolució de l’Associació, els fons han d’anar a una altra entitat 
suïssa amb el reconeixement d’utilitat pública i que així consti als Estatuts.

La Junta Directiva creu necessària una revisió total i l’actualització dels Estatuts del CCL 
i l’any vinent, si és possible, presentarà una proposta de nous Estatuts.

7.- Afers generals. Torn obert de paraules.

Carme EBERENZ-GREOLES, manifesta la seva alegria en saber que el CCL no ha de 
tancar i que puguem continuar acomplint les nostres activitats de manera correcta i 
respectuosa per a tothom.

La presidenta, Núria INGLIN, recorda que actualment moltes activitats a l’interior es-
tan prohibides i/o molt limitades i que caldria estudiar la possibilitat de poder realitzar 
més activitats a l’exterior (festes tradicionals, tallers,etc) tot esperant temps millors.                
Insisteix en la importància de respectar al 100 % les mesures sanitàries establertes per 
la Confederació en cada moment.

Christine PHILOREAU, donada la recent creació del Centre Català de Ginebra, pregunta 
quants socis ha perdut el CCL per aquest fet. El tresorer, Jordi SERRA, li contesta que 
només dos actualment.

El tresorer, Jordi SERRA, comenta que el Centre Català de Ginebra té actualment uns 
90 socis (que corresponen a unes 30 quotes), que no tenen un local propi i que lloguen 
puntualment una sala a la Maison Internationale des Associations a Ginebra. Hem de 
mirar de col·laborar amb ells i organitzar activitats conjuntament.
El secretari, Josep Maria TARRÒS, comenta que ha deixat una còpia de la clau del CCL 
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(porta nr. 91) al grup de teatre el qual està format principalment per joves catalans del 
món de la medecina, que s’han conegut pel grup de catalans a Facebook. Normalment 
assagen al nostre local un cop per setmana.

L’obra que preparen la representaran al CCL (data a determinar).

La presidenta, Núria INGLIN, recorda que ben aviat se celebrarà a Basilea la festa del 
50è Aniversari del Centre Català de Basilea (1971) i convida a la gent a anar-hi doncs es-
tan preparant un interessant programa de dos dies (dissabte i diumenge). Comenta que 
la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Ginebra té previst festejar el 50è Aniversari 
de: Jocs Florals a l’Exili de Ginebra (1972) i els Jocs Florals a l’Exili de Lausana (1976).

El secretari, Josep Maria TARRÒS, diu que a l’arxiu del CCL i a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya hi ha força documentació sobre els Jocs Florals a l’Exili de Lausana (1976).

El tresorer, Jordi SERRA, comenta que el nostre lloguer comercial encara té una validesa 
de 3 anys i de moment no es proposa cap canvi de local. La Generalitat de Catalunya, 
però, sembla que està estudiant la possibilitat d’atorgar menys subvencions per lloguers 
o fins i tot les podria suprimir.
 
Caldria estudiar la possibilitat de trobar un local més barat que gaudeixi de força espai 
per a les nostres necessitats (activitats, despatx, biblioteca, bar, etc). També es podria 
estudiar la possibilitat que el CCL estigués situat en un indret més comercial i que 
pogués generar més ingressos amb un bar, restaurant, botiga etc. El barri on estem 
s’està degradant força. Actualment, s’hi estan realitzant importants treballs pel tramvia 
els quals pertorben força la circulació, aparcament, mobilitat, comerç, etc

Sense més intervencions, la presidenta Núria INGLIN, recorda una vegada més l’excep-
cionalitat d’enguany i desitja que el proper any tot vagi millor i puguem tenir més par-
ticipació. Finalment, dóna per acabada aquesta assemblea general ordinària de socis 
a les 17h55.
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Lausana, 25 de setembre de 2021

La presidenta: Núria INGLIN El secretari: Josep Maria TARRÒS
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CENTRE CATALÀ DE LAUSANA (CCL) A 25.09.2021

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Núria INGLIN (2017)
Vicepresident: Josep CUSCÓ (2019)
Secretari: Josep Maria TARRÒS (2009)
Tresorer: Jordi SERRA (2017)
Comunicació: Regina ROBERT (2020)

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ (COCO)

Esplai / joves: Pau MOTA (2021)
Sèniors: Teresa MONTMANY (2021)
Activitats artístiques: David RODRIGUEZ (2021)
Conferències: Xavier URBANEJA (2021)
Cultura / Llengua / « Bienvenue en Suisse »: Silvia BORJA (2017)
Festes tradicionals: Josep Maria TARRÒS (2009)
Teatre: Xènia OLLER (2021)
“Memòria” de CNS: Silvia BORJA (2017), Teresa MONTMANY (2017), Josep 
Maria TARRÒS (2009)

PRESIDENT D’HONOR

Francesc BELLMUNT (2014)

INTERVENTORS DELS COMPTES

Jordi CORTADA (2016)
Christine PHILOREAU (2009)
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JUNTA DIRECTIVA DE CASA NOSTRA DE SUÏSSA (CNS)

President: Xavier URBANEJA (2017) del Centre Català de Lausana
Vicepresidenta: Laura CABRÉ (2017) del Casal Català de Zuric
Secretària: Silvia BORJA (2017) del Centre Català de Lausana
Tresorer: Manuel AZUAGA (2017) del Centre Català de Basilea

Lausana, 25 de setembre de 2021.   

La presidenta: Núria INGLIN El secretari: Josep Maria TARRÒS


