
 

 

Acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el diumenge 22 de gener de 
2023 a les 10.30 hores a la seu de l’associació: 

88, rue de la Semois, Luxemburg 

 

Amb el següent ordre del dia: 

• Benvinguda 

• Presentació i aprovació dels comptes de 2022 

• Presentació i aprovació del pressupost 2023 

• Projecte de renovació de la cuina 

• Presentació del resum d’activitats 2022 

• Presentació del programa d’activitats 2023 

• Torn obert de paraules 

 

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 vint-i-cinc socis a la seu de l’associació. 

2. Presentació i aprovació dels comptes de 2022 
Pren la paraula el president, Jordi Gairín per presentar els comptes del 2022. 

A 31 de desembre de 2022, podem dir que la situació financera és molt bona. El compte de 
pèrdues i guanys ens dona un resultat de l’exercici de +17.000 €. Els bons resultats 
s’expliquen per una subvenció inesperada de l’Ajuntament de Luxemburg: normalment ens 
concedeix uns 4.000 € i enguany han estat 21 000 €. 

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

Tenim un patrimoni de 107.000 €. 

S’aproven els comptes de 2022 per unanimitat. 

3. Presentació del pressupost 2023 



Fa la presentació el president Jordi Gairín 

Total despeses previstes  76.000 € 

Despeses de funcionament  21.000 € 

Despeses per activitats   25.000 € 

Total ingressos previstos  76.000 € 

Quotes i loteria     9.500 € 

Per activitats   20.000 € 

Ensenyament de català    2.900 € 

Subvencions    44.900 € 

S’aprova el pressupost per unanimitat. 

4. Presentació del projecte de renovació de la cuina 
El presenta Ramiro Muñoz, membre de la junta. Explica que, per a les activitats habituals del 
Centre, la cuina ha quedat petita, també com a conseqüència de les obres a l’edifici que va fer la 
propietària. Es vol fer una inversió d’uns 11.000 € en una cuina i un gran armari per desar-ho tot. 
No s’hi inclouen els electrodomèstics, especialment un rentaplats industrial. 

Afegeix que el grup gastronòmic del Centre és obert a tothom que s’hi vulgui apuntar. 

De moment s’ha rebut un pressupost, d’Ikea, que està bé però no s’adapta prou a les nostres 
particularitats. En rebrem aviat un d’una empresa espanyola que treballa a Luxemburg i ens farà 
una proposta a mida. 

L’objectiu és eliminar el consum de plats, gots i coberts d’un sol ús. 

Intervencions: Julià Xiberta i Elena Pinillos subratllen que són molts gots, plats i coberts 
convencionals. Aclarim que està previst l’espai per desar-los i el rentaplats professional per 
rentar-los. Sílvia Garcia proposa els plats biodegradables. Aclarim que és una opció però menys 
sostenible. Toni Montserrat demana que ens assegurem que no perdrem l’ús del local en els 
pròxims cinc anys (mínim) abans de fer les obres. Nicasio Sánchez s’interessa pels permisos 
legals. Ramiro Muñoz aclareix que 1) per a obres interiors no cal cap llicència, 2) en caldria si 
ens convertíssim en restaurant, però no és el cas. Aclareix també que el personal que ajuda en 
l’elaboració dels àpats segueix unes normes estrictes, sobretot en matèria d’higiene. Nicasio 
Sánchez demana també per l’extracció de fums i se li explica que és fàcil de resoldre amb un 
conducte (ja n’hi ha un, per a l’extracció del lavabo, i el segon s’instal·laria en paral·lel). 

S’aprova el projecte per unanimitat. 

5. Presentació del resum d’activitats 2022 



El vicepresident Màxim Serranos fa la presentació del resum d’activitats realitzades al llarg del 
2022. 

L’any 2022 va ser el primer amb una certa normalitat, tot i que la pandèmia encara es va fer 
sentir (el Cicle de Cinema es va reduir a dues pel·lícules, la festa d’estiu va acabar amb el 
contagi d’uns quants assistents, el dinar de Nadal va tenir poc públic per por de contagis just 
abans de festes). La majoria d’activitats que vam fer van ser híbrides. Les activitats es poden 
consultar amb detall al document disponible en paper o al web del Centre. 

Breument destacaríem les següents activitats: 

• XIXX Cicle de Cinema, al gener i febrer, amb dues pel·lícules al cinema Utopia 

• L’esplai infantil al local del Centre Català, amb un nou format després de l’estiu 

• Conferències sobre com extreure coneixement del bombardeig informatiu diari (amb Rolf 
Tarrach), sobre ciberseguretat, sobre ateneus i sobre Natvitat Yarza 

• Concert de Maria del Mar Bonet i Dani Espasa a Neimënster 

• Calçotada presencial a Meispelt, un èxit rotund 

• Sant Jordi presencial, amb concurs i presentació del llibre La llegenda de Sant Jordi (el 
projecte emblemàtic de l’any 2022)  

• Printemps des Poètes: a l’abril, amb Joan-Elies Adell 

• Festa d’estiu - Havaneres amb Neus Mar i Emilio Sánchez (juny) 

• Assemblea General Ordinària (juliol) 

• Diada Nacional: amb jornada de portes obertes, ballada de sardanes, dinar i conferència sobre 
l’onze de setembre de 1714 (d’Àngel Casals, catedràtic de la UB)  

• Doble concert de jazz per a adults i nens amb Apocadixie Cotton Pickers / Joan Pinós i les 
Bestioles 

• Castanyada “aventurera” 

• Dinar del 35è aniversari del CCL 

• Taller de scrapbooking 

• Dinar de Nadal i festa del tió 

Demana la paraula Julià Xiberta per saber per què no hi ha una foto de la junta al resum, com 
s’ha fet altres anys. L’explicació és que no hi ha una foto prou actual. 



6. Presentació del programa d’activitats 2023 
La vicepresidenta, Montse Amer, presenta el programa d’activitats de 2023: 

L’única activitat que ja està en marxa és el XXX Cicle de Cinema a Utopia. El dia 16 es va 
veure Alcarràs, dilluns 23 veurem Libertad, dissabte 28 Bikes i dijous 2 de febrer El sostre 
groc, en companyia d’una de les protagonistes: Violeta Porta. 

Hi ha moltes activitats tancades i amb data: 

• Esplai: una vegada al mes fins a l’estiu 

• 11 de febrer: concert d’arpa i tast d’olis amb Anna Amigó 

• 25-26 de febrer: festival de les migracions - hi presentarem algunes traduccions de La 
llegenda de Sant Jordi 

• 4 de març: òpera per a infants amb Diabolus 

• 6 de març: sopar i conversa amb Esther Tallada i Pau Vidal 

• 11 de març: conferència sobre el Barça i Catalunya (en col·laboració amb la Penya 
Barça de Luxemburg) amb Xavier Gamper 

• 26 de març: calçotada + concert de Lo Pardal Roquer 

• 21-23 d’abril: Printemps des Poètes amb Núria Contreras Coll 

• 23 d’abril: Sant Jordi amb concurs literari i presentació de més traduccions de La 
llegenda de Sant Jordi 

• 29 d’abril: concert de Jordi Ninus 

Hi ha algunes activitats més, sense data o en fase d’estudi: excursions, taller de botifarra i el 
concert de Cesk Freixas. 

També hi ha dos concerts previstos a la Philharmonie d’artistes catalans: Jordi Savall el 14 de 
març i el Quartet Casals el 29 de març. 

Demanen la paraula: 

• Toni Montserrat anuncia que ell i Xavier Valeri treballen en un homenatge a Joan Manuel 
Serrat. 

• Isabel Giménez comenta que es fa difícil assistir a activitats entre setmana. Núria Cavallé li 
dona la raó però ens convida a persistir. 



• Sílvia Garcia comenta que les conferències són interessants però no tots els temes atreuen a 
tothom. Marta Manté demana que els conferenciants siguin persones interessants, que 
vulguem sentir o conèixer, perquè la informació sobre els temes es pot trobar a internet. 

7. Torn obert de paraules  
Hi ha moltes intervencions. 

• Un comentari general és que agrada que hi hagi menjar i socialitzar 

• Toni Montserrat demana que fem conferències de catalans que ocupen posicions interessants 
a Luxemburg i sobre esdeveniments que passen a Luxemburg (la nova Constitució o les 
eleccions municipals) 

• Jaume Masanas comenta que la mitjana d’edat dels presents és força elevada i que hem 
d’arribar als joves o no tindrem futur 

• Àlex Humet proposa una conferència sobre l’esperanto, acompanyat d’un gulash hongarès. 
Acceptant l’interès de la proposta, se li demana que hi treballi i que procurarem dur-la a terme. 

Sense que hi hagi més paraules demanades, es tanca la sessió a les 12.00 h i procedim a 
dinar. 
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