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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL oRDINÀnTa DEL CENTRE CATaIÀ nn
BASILBA
Núm.:45
Dia: Diumenge , 31 de Gener 2016
Horari: 18.00 h
Lloc: Ca la Concepcio Kuhner - Friedhofstrasse 8 - 4055 Basel
Llista d'assistents:
Jordi Sotelo
Jordi Küng
Imma Galvez
Pilar Garcia
Albert Serrallach
Ma Dolors Vall
Roser Hafliger
Liberto-Vicenç Cortada
Pepita Küng

Joan Camprubi
Josep Madico-Bosch

Stefan Zwiers
Merce Domenech
Conce Kuhner
Blanca Rion
Joan Manel Azuaga
Ramon Jové.

Llista d'Excusats
Albert Pereda, Pere Cabre, Vanessa Nuñez, Nuria Casals, Alberto del Rio, Madeleine Yasar.

Ordre del dia
1. Salutació del president i inici de la sessió

2. Aprovació de I'ordre del dia
3. Repartiment i/o lectura de I'acta de I'assemblea general
de l'any 2015,num.44

4. Report de les activitats de I'entitat durant I'any 2015
4.1 Festa Major 2015
5. Presentació, i aprovació, si s'escau, dels comptes de I'entitat del'any 2015
6. Confirmacií ilo votació dels membres de la Junta Directiva.
- Altes i baixes Junta directiva
- Renovació del càrrec de secretari/a 7. Activitats previstes i pressupost per I'any 2016
7.1 - Proposta Festival musical pel 45è aniversari Centre Català

8. Diversos:
- Discusió oberta:> Nou local pel Centre Català: Qué volen fer els socis?
França: Opció Blotzheim
Compartir local amb altres entitats de Basel?
- La nova quota 2016 acordada a l'Assamblea del 2015 sera de 65 CHF lany per les families i
55 CHF/any una persona.
- Concurs logo nou carnet de soci
- Trobada de Comunitats catalanes de I'Exterior a Madrid.
- Si s'escau informació del funcionament de la plana V/EB.
9. Precs i preguntes

Desenvolunament de I'Assemblea i Acords Dresos

L

L'acta de la sessió anterior amb número 44, del 3l de maig de 2015, s'aprova per
unanimitat dels assistents en votació ordinària. El Joan manel aprofita per donar les gracies a
en Jesus Ropero per haver salvat la pagina web que aquest estiu li va entrar un virus. En Jesus
havia fet una copia de seguretat i gracies a aixo s'ha recuperat.
2. Es llegeix el resum de les activitats celebrades durant el 2015 i en Joan Manel ensenya
algunes fotos i video de les activitats.(Reis, Calçotada, Festa Major...). El Joan Manel fa un
resum <ie com van aquest any eis cursos de cataia. Iii ha cios grups
iBi, totai E aiumnes.
Hi ha I grup d'escoleta A pels mes grans que es fa al Jukibu. Hi ha^2
3 grups d'Escoleta B, que
es fa al LOLA. Els nens de l'escoleta A han participat en un concurs de paraigües que estan
exposats al Spielzeugmuseum, la votacio es oberta al public.

La Imma pregunta si s'informa a les altres entitats de les activitats del centre
que per error es va oblidar informar i convidar a la Festa Major.

i

ens adonem

3. El Ramon exposa els ingresos i despeses de les Activitats del 2015. Els comptes s'enviaran
posteriorment a tots els socis. El Ramon explica que hi ha un nou programa baixat d'Internet
que pennetria a tots els socis que ho demanin veure l'estat dels comptes a temps real. Es
decideix que I'access es fara a traves d'un password.
L'Albert Serrallach aquest any fara una auditoria dels comptes des de l'any 2012, tal com
mana el reglament.
Aprovat I'informe sobre l'estat de comptes del Centre Català de Basilea.
4. L'Eduard Pereda es va donar de baixa de la Tresoreria durant el 2015 per canvi de lloc de
feina i ha estat substituit per en Ramon. La Vanessa Nuñez i la Imma Galvez son nous carrecs
a la Junta aquest any 2016. Es comunicalabaixa de Jordi Sotelo i de Blanca Rion. Queda
vacant el carrec de Secretaria. En aquest moments hi ha 11 persones a la Junta.
Aprovat la nova junta directiva.
President: Joan Manel Azuaga
Tresorer: Ramon Jove
Vocals: Conce Kühner, Albert Pereda, Stefan Zwiers, Alberto del Rio, Albert Serrallach,
Josep Madico, Pilar Garcia, Imma Galvez, Vanessa Nuñez.
S'aprova la nova Junta.
Per desgracia no hi ha voluntaris per assumir les tasques de Secretaria i es manifesta la manca
de compromis de la gent per assumir aquest carrec, tambe manca de compromis dels socis per
participar les assemblees i a les reunions,

5. Activitats programades pel 2016. S'anomenen els detalls i les dades de tot el que
previst.
Aprovades les activitats planificades per al'any 2016

esta

6. Pressupost pel 2016: Aprovat el pressupost.

Diversos
l.Nou Local pel Centre Catala. Seguim buscant local. S'ha de preguntar als socis si coneixen
algun local de lloguer o associacions que estiguin llogant locals i que els interessi compartir
amb nosaltres el lloc i les despeses.
El Joan Manel explica què representaria estar inscrits com Associacio a I'Ajuntament de
Blotzheim i quines condicions i beneficis hi treuriem. Hauriem de traduir els estatuts al
frances i publicar un anunci en un diari anunciant que som una nova associacio.
2. S'aprova la nova quota pel2016 de 65 Chf per familia i de 55 Chf per quotes individuals.
3. Concurs pel Logo del nou camet de Soci. No es va presentar ningu al concurs.
4. Resum de la trobada a Madrid de tots els centres catalans a l'exterior amb la Generalitat.
On hi va assistir el Joan manel com a representant del Centre Catala de Basel.
5. Plana web, es va actualitzant mes sovint i s'ha de mirar de traduir a l'alemany.

El president aixeca la sessió ales2l.15 h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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