
 

 

Acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el diumenge 3 de juliol de 
2022 a les 10.30 hores a la seu de l’associació: 

88, rue de la Semois, Luxemburg 

 

Amb el següent ordre del dia: 

• Benvinguda 

• Aprovació de l’ordre del dia 

• Lectura si s’escau i aprovació de l’acta de l’assemblea de 2021 

• Presentació i aprovació dels comptes de 2021 

• Presentació del resum d’activitats 2021 

• Presentació del programa d’activitats 2022 

• Presentació i aprovació del pressupost 2022 

• Ratificació de la junta directiva 

• Precs i preguntes  

1. Benvinguda 
A les 10.30 hores es dona per constituïda l’Assemblea General Ordinària amb la salutació del 
president, Jordi Gairín, i la presència de deu socis a la seu de l’associació i de dos socis 
connectats virtualment. 

2. Aprovació de l’ordre del dia 
Es dona per aprovat l’ordre del dia. 

3. Lectura si s’escau i aprovació de l’acta de l’assemblea de 2021 
Es dona per llegida i s’aprova l’acta de l’Assemblea del 2021. 

4. Presentació i aprovació dels comptes de 2021 
Pren la paraula el president, Jordi Gairín per presentar els comptes del 2021. 

A 31 de desembre de 2021, podem dir que la situació financera és bona. El compte de pèrdues 
i guanys ens dona un resultat de l’exercici de -613 €. L’any encara està influït per la pandèmia, 



en el sentit que hi va haver menys activitats en l’exercici anterior i, per tant, menys subvencions 
en aquest. 

Actiu i passiu, tot el saldo és a comptes corrents, l’immobilitzat està pràcticament tot amortitzat. 

L’actiu total és de 93.000 €, però cal tenir en compte alguna factura pendent de pagament. 

Respecte a anys anteriors, els productes en estoc (que farem servir o vendrem més endavant) 
s’han considerat despeses. 

Intervencions dels assistents: 

Julià Xiberta demana sobre el cost de les obres al local. Jordi Gairín explica que l’ha assumit 
la propietària de l’edifici. 

Mateu Turró felicita Jordi Gairín pel nivell de detall dels comptes. 

S’aproven els comptes de 2021 per unanimitat. 

5. Presentació del resum d’activitats 2021 
El vicepresident Màxim Serranos fa la presentació del resum d’activitats realitzades al llarg del 
2021. 

L’any 2021 encara es va caracteritzar per l’impacte de la COVID, sobretot durant la primera 
meitat de l’any, en què es van fer sobretot activitats virtuals. Després de l’estiu es van fer 
activitats presencials o híbrides. Les activitats que es poden consultar amb detall al document 
disponible en paper o al web del Centre. 

Breument destacaríem les següents activitats: 

• L’esplai infantil al local del Centre Català i via Zoom 

• Conferències sobre els camps de concentració de Franco i sobre l’origen dels cognoms 
catalans i  (virtuals) 

• Taller d’enigmes (virtual) 

• Participació al Festival de les Migracions (virtual) 

• Calçotada descentralitzada 

• Concursos de Sant Jordi (fotografia i literari)  

• XXVIIIè Cicle de Cinema, al maig, amb dues pel·lícules al cinema Utopia 

• Assemblea General Ordinària 

Al setembre, milloren les condicions sanitàries i tornen les activitats presencials: 



• Diada Nacional: amb jornada de portes obertes, taller i ballada de sardanes i dinar 

• Printemps des Poètes: el darrer cap de setmana de setembre, amb el poeta valencià Lluís 
Rosa 

• Exposició “Reviu Girona” al local del Centre, amb visita del delegat de la Generalitat, autoritats 
de la Diputació de Girona i coneguts xefs gironins 

• Sopar de presentació del segell Girona Excel·lent, en col·laboració amb la Diputació de Girona 

• Sopar mariner i concert de rumba amb Dumingu 

• Teatre: Memòria de les oblidades, amb Rosa Andreu 

• Cap de setmana dedicat a Xesco Boix amb Àngel Daban i Noè Rivas 

Demana la paraula Julià Xiberta per saber on trobar la versió en línia i en paper del Resum. 

6. Presentació del programa d’activitats 2022 i 2023 
El vicepresident, Màxim Serranos, presenta el programa d’activitats de 2022: 

Moltes activitats ja s’han fet. Per a la segona meitat de l’any hi ha previst continuar amb el 
format d’activitats híbrid: presencial però retransmès via Zoom. La primera  activitat després 
de l’estiu serà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb jornada de portes obertes, 
ballada de sardanes, paella de germanor i conferència de l’historiador Àngel Casals. 

Al setembre hi haurà dues conferències més: una sobre els ateneus de Catalunya i una sobre 
Natividad Yarza (primera alcaldessa de Catalunya, de qui se celebra el 150è aniversari). 

Octubre serà un més molt actiu. El primer cap de setmana, concert de jazz i activitat per fer 
descobrir el jazz als nens (amb Joan Pinós). El següent cap de setmana, dinar de celebració 
del 35è aniversari del CCL. Finalment, a mitjans de mes, castanyada en col·laboració amb el 
Casal Català de Brussel·les. 

Desembre: festa del tió. 

Natàlia Led presenta l’esplai. Explica que durant 2021 va funcionar molt bé, sobretot la idea 
d’agafar llibres en préstec de la biblioteca. L’esplai es mantindrà un cop al mes, al local, però  
s’està buscant la fórmula per acontentar tothom. Podria ser que no hi hagués dos grups sinó 
un, de més durada. També s’està estudiant com compaginar-lo amb classes de català. 

Demanen la paraula: 

• Xavier Valeri presenta breument el Cicle de Cinema de 2023, que tornarà a comptar amb una 
pel·lícula infantil, i proposa recuperar la projecció de pel·lícules al local. Com a primers títols 
proposa Li deien Trinidad i El padrí. 

• Jordi Gairín explica que s’han reprès les converses amb la responsable del Cicle Gaudí per 
projectar una pel·lícula al mes d’aquest cicle a Luxemburg. 



7. Presentació del pressupost 2022 
Fa la presentació el president Jordi Gairín 

Total despeses previstes  64.400 € 

Despeses de funcionament  21.000 € 

Despeses per activitats   22.592 € 

Total ingressos previstos  64.400 € 

Quotes i loteria     9.500 € 

Per activitats   12.000 € 

Ensenyament de català    2.900 € 

Subvencions    40.900 € 

S’aprova el pressupost per unanimitat. 

8. Ratificació de la junta directiva 
Ratificada 

9. Precs i preguntes  
Julià Xiberta proposa que projectem un documental produït per ARTE sobre Antoni Gaudí. 

Julià Xiberta demana si la pàgina “Activitats en preparació” del web del CCL està actualitzada. 
La resposta és que sí. 

Xavier Córdova demana com respondre a les informacions rebudes pel canal de Telegram. 
La resposta és que Telegram no permet respondre als canals però sempre es pot contactar 
amb qualsevol membre de la junta per mail o telèfon. 

Sense que hi hagi més paraules demanades, es tanca la sessió a les 13.00 h emplaçant-nos 
al dia 11 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. 
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