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Actes Assemblees Generals Ordinàries (2020-2017)

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
8 d’agost de 2020
A través de la plataforma telemàtica zoom, essent les vint hores del dia vuit d’agost de l’any dos mil vint, es
reuneix virtualment l’Assemblea General Ordinària de membres de l’Associació d’Amics de La Bressola,
prèviament convocada mitjançant cartes i butlletí electrònic adreçades a tots socis, per tractar del següent:
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
2. Presentació i, si s’escau, aprovació de l’estat de comptes de l’any 2019.
3. Memòria d’activitats de l’Associació durant l’any 2019.
4. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2019 i nomenaments i/o reelecció de
càrrecs de la Junta.
5. Informe de La Bressola.
6. Precs i preguntes.
Presideix la reunió el senyor Aleix Andreu i Oliver i hi actua com a secretària la senyora Montserrat Higueras i
Tobajas, en qualitat de President i Secretària de l’Associació, respectivament. Hi són presents els membres de
la Junta senyors Geoofroy Lourdou, Ricard Gené i senyora Elisenda Puig, el tresorer senyor Antoni Perera el
vicepresident, senyor Ramón Pifarré, així com, en representació de La Bressola, el senyor Joan Sebastià Haydn
i la senyora Eva Bertrana.

1

Hom fa constar que han excusat l’assistència el vocal senyor David Altimir, i el President d’Honor, senyor Enric
Larreula i Vidal.
1. Benvinguda als assistents.
El President de l’Associació, Sr. Aleix Andreu, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint-los l’assistència i
explicant que donat el tema de la pandèmia hem fet tard l’AGO i de manera telemàtica, i tot seguit demana al
tresorer que presenti l’estat de comptes.
2. Informe i proposta d’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2019.
Pren la paraula el tresorer, el senyor Antoni Parera per presentar els comptes de l’Associació durant l’exercici
del 2019 que destaca el pagament de la subvenció de l’any 2019 de la Generalitat i que no s’han cobrat
majoria ajuntaments i d’altres ens locals que continuen tenint aportacions cada cop menys regulars.
En versió abreujada, els comptes contenen les següents partides principals:

Relació d'Ingressos

2019
894.739,70 €

2018
166.890,75 €

2017
799.668,88 €

2016
858.879,49 €

2015
514.123,67 €

2014
449.905,63 €

29.001,26 €

29.926,53 €

31.554,75 €

32.490,59 €

33.770,82 €

33.076,53 €

4.029,01 €

2.195,24 €

1.389,28 €

3.212,89 €

8.862,62 €

6.694,91 €

198,95 €

27.397,40 €

Ingressos Propis
Socis
Donatius Puntuals
Altres (anuncis butlletí, liquidació Fundació…)
Caixa a 1 de Gener

49.955,82 €

76.003,76 €

307.016,85 €

334.739,01 €

53.231,98 €

32.057,89 €

11.753,61 €

58.765,22 €

59.708,00 €

8.437,00 €

11.549,85 €

8.241,30 €

400.000,00 €

480.000,00 €

406.509,45 €

342.437,60 €

Institucions públiques
Ajuntaments i altres ens
Generalitat de Catalunya

Relació de Despeses

800.000,00 €

894.739,70 €

166.890,75 €

799.668,88 €

858.879,49 €

514.123,67 €

449.905,63 €

Administració
Activitats Culturals (concerts, llibres, vídeo…)

28.147,43 €
2.336,59 €

48.047,56 €
2.789,19 €

46.871,63 €
14.142,75 €

47.568,97 €
24.312,37 €

46.612,38 €
- €

25.868,94 €
- €

Material divers, viatges i altres

25.012,63 €

14.840,17 €

24.769,81 €

21.848,20 €

43.635,45 €

16.751,08 €

739.875,00 €

51.258,01 €

637.880,93 €

458.133,10 €

89.136,83 €

354.053,63 €

99.368,05 €

49.955,82 €

76.003,76 €

307.016,85 €

334.739,01 €

53.231,98 €

Aportacions a la Bressola
Resta en Caixa a 31 Desembre

Tot seguit, el President sotmet a votació l’estat de comptes que s’aprova per unanimitat així com un increment
anual d'un euro durant cinc anys consecutius.
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Ens presenta les xifres actualitzades d’ajuntaments adherits com a socis protectors, que és de 20 municipis
pagadors, i la de socis individuals, que és de 459; i procedeix a repassar les activitats en què ha pres part
l’Associació durant l’any 2019:
3. Memòria d’activitats de l’Associació durant l’any 2019.
Les activitats que l’Associació d’Amics de la Bressola ha impulsat o dut a terme durant l’any 2019 fins a data
d’avui:
1. Participació activa #ANSIMONAGAY.
2. Bressolada’19: La 16a edició de la Bressolada, la festa de les escoles catalanes La Bressola, es va celebrar el
25 de maig de 2019, a l’estany de Sant Esteve del Monestir. Després que la darrera festa s’emmarqués en la
commemoració de l’Any Pompeu Fabra al 2019 la festa va tenir per lema “Muntarem els Somnis de Bressola” i
va comptar amb un pregoner nord-català: Gerard Jacquet. Es va representar la cantata “La dona d’aigua de
lanós”, del poeta Jordi Pere Cerdà, musicada per en Francesc Bitlloch amb Adrià Bonjoch i David Codina,
protagonitzada per tot l’alumnat de l’escola.
3. Enllaçats per la Llengua al Principat: trobada al desembre a Castelló plenari. Assistència a la Nit d’Escola
Valenciana i Nit Premis Octubre a València per l’escola.
4. Trobem-nos amb... Club de Lectura. Continuem donant a conèixer autors nord catalans al nostre Club de
Lectura així com també de la resta dels Països Catalans. Un curs més el punt de trobada és la llibreria
Documenta, de Barcelona, i continuarem curs 2020-21
5. Participació Simposi sobre la Llengua organitzada per la FOLC.
6. Participació a tots els actes de la CAL, ÒC, Plataforma.
7. Participació de la baixada de la Flama del Canigó.
9. Sortides culturals amb els socis i sòcies de la Bressola a les escoles la Bressola i coneixement del territori de
Catalunya Nord.
Línies estratègiques 2020
- ÀMBIT ESCOLES. Des dels AMICS continuem buscant nous recursos. Volem tenir tants socis com alumnes
per assegurar el projecte sigui sostenible i viable per si mateix. Ara estem treballant per aconseguir els locals
del GRETA a Perpinyà i poder obrir el segon col·legi de secundària i el primer Liceu La Bressola.
- ÀMBIT ENTITATS. Potenciar xarxa ENLLAÇATS i mantenir la presència en els plenaris i accions de
SOMESCOLA, això com amb la FOLC on formem part de la junta de govern. Ho fem per continuar augmentant
el reconeixement de les nostres escoles en l’àmbit educatiu i cultural d’arreu territoris. Compartim espais i
trobades amb Escola Valenciana i ACPV i Illes i Assemblea de Docents.
- ÀMBIT CULTURA. Com anys anterior colem continuar augmentant coneixement de LA BRESSOLA, i tot el que
fem: espectacles, CD, contes… Cal créixer en aquest àmbit, és la nostra aposta de futur i creixement.
Continuarem amb:
Club de Lectura cada dilluns de mes a la llibreria Documenta.
Sortides Culturals una cada trimestre.3. Renovació o confirmació de càrrecs de la Junta de Govern de
l’Associació.
4. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2019 i nomenaments i/o reelecció de
càrrecs de la Junta. El president Aleix Andreu s’acomiada del càrrec i diu que la nova junta què s presenta li ha
demanat continuï i ha acceptat càrrec vicepresidència, tothom agraeix la feina feta a la junta sortint i en
especial al dedicació del president sortint, Aleix Andreu en els seus més de 10a anys com a president.
El President demana l’aprovació dels membres de l’assemblea de la única proposta de candidatura que es
presenta que fa.
La candidatura presentada per la Junta de Govern:
President:
Vicepresidenta primera:
Vicepresident segon:
Vicepresident tercer:
Secretària:
Tresorer:
Vocal:

Geoffroy Lourdou
Elisenda Puig
Ramon Pifarré
Aleix Andreu
Montserrat Higueras
Antoni Perera
Ricard Gené
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Representant de la Bressola:
Representant de la Bressola:
President d’honor:

Joan Sebastià Haydn
Eva Bertrana
Enric Larreula

Tots els membres de la nova Junta de Govern accepten els càrrecs per als quals han estat designats, llevat el
President d’Honor, senyor Enric Larreula i Vidal, que ho faran constar per escrit adreçat al President.
4. Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
El Sr. Joan Sebastià Haydn, President de La Bressola, comença la intervenció agraint als Amics de La Bressola
tota la feina feta i exposa que hi ha preocupació pel tema econòmic i la necessitat d’obertura d’un segon
col·legi i liceu pel curs 2020-21. Eva Bertrana explica dia a dia escoles i valora molt positivament com des de
les escoles s’estan fent bé les coses i sense més temps per poder explicar més coses s’acorda fer-ho tot sopant
un cop acabem l’Assemblea.
5. Precs i preguntes.
Sense temps ni intervencions, fins que, a 2/4 i mig de 9 del vespre, el President clou la present Assemblea
General telemàtica, transcrita en la present acta, que serà sotmesa a la votació i eventual aprovació de la
Junta de Govern, i signada per la Secretària amb el vistiplau del President.

La Secretària

La Secretària entrant

El President

El president entrant

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
20 de maig de 2019
A la ciutat de Barcelona, essent les dinou hores del dia vint de maig de l’any dos mil dinou, es reuneix al
Centre Comarcal Lleidatà l’Assemblea General Ordinària de membres de l’Associació d’Amics de La Bressola,
prèviament convocada mitjançant cartes adreçades a tots socis, per tractar del següent
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3
4.
5.

Benvinguda als assistents.
Presentació i, si escau, aprovació de l’estat de comptes i la memòria de l’any 2018.
Renovació o nomenament de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
Precs i preguntes.

Presideix la reunió el senyor Aleix Andreu i Oliver i hi actua com a secretària la senyora Montserrat Higueras i
Tobajas, en qualitat de President i Secretària de l’Associació, respectivament. Hi són presents els membres de
la Junta senyors Geoofroy Lourdou, Ricard Gené i senyora Elisenda Puig, Noemi Llavería i Joan-Artur RouraComa així com, en representació de La Bressola, el senyor Joan Sebastià Haydn i la senyora Eva Bertrana.
Hom fa constar que han excusat l’assistència el vocal senyor David Altimir, el tresorer senyor Antoni Perera el
vicepresident, senyor Ramón Pifarré, i el President d’Honor, senyor Enric Larreula i Vidal.
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1. Benvinguda als assistents.
El President de l’Associació, Sr. Aleix Andreu, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint-los l’assistència, i
tot seguit demana a la secretària, Sra. Montserrat Higueras que presenti l’estat de comptes.
2. Informe i proposta d’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2018.
Pren la paraula la secretària, Sra. Montserrat Higueras per presentar els comptes de l’Associació durant
l’exercici del 2018 que destaca el no pagament de la subvenció de l’any 2017 de la Generalitat i que no s’han
cobrat i tampoc majoria ajuntaments i d’altres ens locals que continuen tenint aportacions cada cop menys
regulars.
En versió abreujada, els comptes contenen les següents partides principals:

Relació d'Ingressos

2018
166.890,75 €

2017
799.668,88 €

2016
858.879,49 €

2015
514.123,67 €

2014
449.905,63 €

29.926,53 €

31.554,75 €

32.490,59 €

33.770,82 €

33.076,53 €

2.195,24 €

1.389,28 €

3.212,89 €

8.862,62 €

6.694,91 €

198,95 €

27.397,40 €

Ingressos Propis
Socis
Donatius Puntuals
Altres (anuncis butlletí, liquidació Fundació…)
Caixa a 1 de Gener

76.003,76 €

307.016,85 €

334.739,01 €

53.231,98 €

32.057,89 €

58.765,22 €

59.708,00 €

8.437,00 €

11.549,85 €

8.241,30 €

400.000,00 €

480.000,00 €

406.509,45 €

342.437,60 €

166.890,75 €

799.668,88 €

858.879,49 €

514.123,67 €

449.905,63 €

Administració
Activitats Culturals (concerts, llibres, vídeo…)

48.047,56 €
2.789,19 €

46.871,63 €
14.142,75 €

47.568,97 €
24.312,37 €

46.612,38 €
- €

25.868,94 €
- €

Material divers, viatges i
altres

14.840,17 €

24.769,81 €

21.848,20 €

43.635,45 €

16.751,08 €

Aportacions a la Bressola

51.258,01 €

637.880,93 €

458.133,10 €

89.136,83 €

354.053,63 €

Resta en Caixa a 31 Desembre

49.955,82 €

76.003,76 €

307.016,85 €

334.739,01 €

53.231,98 €

Institucions públiques
Ajuntaments i altres
ens
Generalitat de
Catalunya

Relació de Despeses

Tot seguit, el President sotmet a votació l’estat de comptes que s’aprova per unanimitat així com un increment
anual de un euro durant cinc anys consecutius.
Ens presenta les xifres actualitzades d’ajuntaments adherits com a socis protectors, que és de 25 municipis
pagadors, i la de socis individuals, que és de 483; i procedeix a repassar les activitats en què ha pres part
l’Associació durant l’any 2018:
1. Celebracions amb Cd, concerts i actes pel 40 ANYS de les escoles la Bressola. Campanya nou cd Diari ARA.
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2. Bressolada’17. Assistència Escola Valenciana representants Generalitat i altres entitats Països catalans.
Pregonera d’honor Isabel-Clara Simó.
3. Enllaçats per la Llengua al Principat: trobada al desembre a Castelló plenari. Assistència a la Nit d’Escola
Valenciana i Nit Premis Octubre a València per l’escola. I campanya Sant Jordi 17.
4. Trobem-nos amb... Club de Lectura. Continuem donant a conèixer autors nord catalans al nostre Club de
Lectura. Aquest curs per tercer any ho hem fet a la llibreria Documenta, de Barcelona, i continuarem curs 201819 amb aturada als mesos de juny i juliol.
5. Des del mes de setembre de 2016 formem part de la junta de govern de la FOLC i hem participat activament
amb iniciatives a través de la FOLC i ENLLAÇATS i LA BRESSOLA fent un parrell de xerrades a València, hem
participat del Congrés de Llengua i escola a ciutat a les Illes Balears així com també fet conferències a Prada del
Conflent i a Barcelona.
6. Participació a tots els actes de la CAL, ÒC, Plataforma.
7. Participació dels 50 ANYS DE TRADICAT amb CANTATA CANIGÓ cantada i dirigida a Vic (Osona) i participació
de la baixada de la Flama.
8. Impulsora amb moltes altres entitats de la Manifestació de l’Escola no té por d’aquest any.
9. Participació activa de la nostra associació en les activitats de l’#ANYFABRA. Gestió per organitzar la Cantata de
l’acte de cloenda de l’ANY FABRA a càrrec d’alumnes de la Bressola.
10. Bressolada’18: #EnfaBratsperlaLlengua. Assistència d’Escola Valenciana, Òmnium Cultural així com també de
la directora de Política Lingüística. Gestió del pregoner d’honor que va ser l’escriptor Màrius Serra.
11. Enllaçats per la Llengua al Principat: trobada com cada any al mes de desembre a Castelló per tal celebrar el
plenari anual. Assistència a la Nit d’Escola Valenciana així com també a la manifestació a València per l’escola i la
llengua. I també participació de campanya Sant Jordi 2018 compartint poemes amb la resta d’entitats de la
plataforma.
12. Trobem-nos amb... Club de Lectura. Continuem donant a conèixer autors nord catalans al nostre Club de
Lectura així com també de la resta dels Països Catalans. Un curs més el punt de trobada és la llibreria Documenta,
de Barcelona, i continuarem durant el curs 2019-20 tot just tornant de l’aturada estiuenca.
13. Participació en la Simposi sobre la Llengua organitzada per la FOLC a Girona.
14. Participació a tots els actes de la CAL, ÒC i Plataforma en els que se’ns ha demanat assistència durant tot
l’any 2018.
15. Organització amb l’ACM de la primera trobada d’alcaldes nord catalans i del sud al Soler.
16. Sortides culturals amb els socis i les sòcies de la Bressola a les escoles la Bressola que també han contribuït a
donar a conèixer part del territori de Catalunya Nord. Fem una per trimestre: hem visitat El Soler, Perpinyà, Prada
i la propera el dia 18 de juny serà a Pesillà de la Ribera.
17. Seguiment de la projecció a Tv3 del Documental que teníem pendent encara d’emissió des de que vam fer el
primer màster pels 40 ANYS de La Bressola.
Línies estratègiques 2019
- ÀMBIT ESCOLES. Des dels AMICS continuem buscant nous recursos. Volem tenir tants socis com alumnes per
poder assegurar que el nostre projecte sigui sostenible i viable per si mateix.
- ÀMBIT ENTITATS. Potenciar la xarxa d’ENLLAÇATS i mantenir la presència en els plenaris i accions de
SOMESCOLA, això com amb la FOLC on som membres de la junta de govern. Ho fem per continuar augmentant el
reconeixement de les nostres escoles en l’àmbit educatiu i cultural d’arreu territoris. Compartim espais i trobades
amb Escola Valenciana i ACPV i Illes i Assemblea de Docents això com també amb el CCLleidatà, entitat no només
on tenim ubicada la nostra seu sinó un nou espai de relació i comunicació teixit i que ens ajuda a compartir
sortides i activitats.
- ÀMBIT CULTURA. Com anys anterior colem continuar augmentant coneixement de LA BRESSOLA, i tot el que
fem: espectacles, CD, contes… Cal créixer en aquest àmbit, és la nostra aposta de futur i creixement.
Continuarem amb:
Club de Lectura cada dilluns de mes a la llibreria Documenta: “Trobem-nos amb...”
Presentacions de llibres al CCLleidatà. A diferència del Club de Lectura són presentacions per donar a conèixer un
llibre no tant per treballar sobre el llibre que ja hem llegit com fem al Trobem-nos amb... Les hem començat
aquest darrer trimestre del curs escolar 2018-19 i volem seguir fent-les durant el curs 2019-20
Sortides Culturals una cada trimestre amb l’objectiu de que els nostres associats puguin viure des de dintre les
escoles La Bressola i el seu entorn i context geogràfic.
Projecte nou CD. Estem treballant amb el departament de cultura per tal de mirar si podem fer-lo amb una
subvenció i poder-lo presentar durant el curs 2019-20.
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3. Renovació o confirmació de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
El President demana l’aprovació dels membres de l’assemblea de la proposta que fa.
La candidatura presentada és aprovada per assentiment i la nova Junta queda constituïda, pel termini estatutari
d’un any, per les catorze persones següents:
President: Sr. Aleix Andreu i Oliver
Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramón Pifarré
Vicepresident: Sr. Geoffroy Lourdou
Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau
Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas
Vocal: Sr. Ricard Gené i Casals
Vocal: Sr. David Altimir i Sans
Vocal: Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Vocal: Sra. Noemí Llaveria
Representants de les escoles de La Bressola
Sr. Joan Sebastià Haydn
Sra. Eva Bertrana
Sr. Francesc Franquesa
President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal
Tots els membres de la nova Junta de Govern accepten els càrrecs per als quals han estat designats, llevat senyor
David Altimir, el tresorer senyor Antoni Perera el vicepresident, senyor Ramón Pifarré, i el President d’Honor,
senyor Enric Larreula i Vidal, que ho faran constar per escrit adreçat al President.
4. Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
El Sr. Joan Sebastià Haydn, President de La Bressola, comença la intervenció agraint als Amics de La Bressola tota
la feina feta i exposa que hi ha preocupació pel tema econòmic i la necessitat d’obertura d’un segon col·legi i liceu
pel curs 2020-21. Eva Bertrana explica dia a dia escoles i valora molt positivament com des de les escoles s’estan
fent bé les coses i sense més temps per poder explicar més coses s’acorda fer-ho tot sopant un cop acabem
l’Assemblea.
5. Precs i preguntes.
Sense temps ni intervencions, fins que, a 2/4 i mig de 9 del vespre, el President clou la present Assemblea
General, transcrita en la present acta, que serà sotmesa a la votació i eventual aprovació de la Junta de Govern, i
signada per la Secretària amb el vistiplau del President.

La Secretària

El President
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
09 de maig de 2018
A la ciutat de Barcelona, essent les dinou hores del dia nou de maig de l’any dos mil divuit, es reuneix al
Centre Comarcal Lleidatà l’Assemblea General Ordinària de membres de l’Associació d’Amics de La Bressola,
prèviament convocada mitjançant cartes adreçades a tots socis, per tractar del següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3
4.
5.

Benvinguda als assistents.
Presentació i, si escau, aprovació de l’estat de comptes i la memòria de l’any 2017.
Renovació o nomenament de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
Precs i preguntes.

Presideix la reunió el senyor Aleix Andreu i Oliver i hi actua com a secretària la senyora Montserrat Higueras i
Tobajas, en qualitat de President i Secretària de l’Associació, respectivament. Hi són presents els membres de
la Junta senyors Antoni Perera, Geoofroy Lourdou, Ricard Gené i senyora Elisenda Puig, Noemi Llavería i JoanArtur Roura-Coma així com, en representació de La Bressola, el senyor Joan Sebastià Haydn i la senyora Eva
Bertrana.
Hom fa constar que han excusat l’assistència els vocals senyors David Altimir, el vicepresident, senyor Ramón
Pifarré, i el President d’Honor, senyor Enric Larreula i Vidal.
1. Benvinguda als assistents.
El President de l’Associació, Sr. Aleix Andreu, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint-los l’assistència, i
tot seguit demana a Tresorer, Sr. Antoni Perera, que presenti l’estat de comptes.
2. Informe i proposta d’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2017.
Pren la paraula el tresorer, Sr. Antoni Perera per presentar els comptes de l’Associació durant l’exercici del
2017 que destaca el no pagament de la subvenció de l’any 2017 de la Generalitat així com part de l’any 2016
que no s’han cobrat i tampoc majoria ajuntaments i d’altres ens locals que continuen tenint aportacions cada
cop menys regulars.
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En versió abreujada, els comptes contenen les següents partides principals:

Relació d'Ingressos

2017
2016
2015
2014
799.668,88 € 858.879,49 € 514.123,67 € 449.905,63 €

Ingressos Propis
Socis
Donatius Puntuals

31.554,75 €

32.490,59 €

33.770,82 €

33.076,53 €

1.389,28 €

3.212,89 €

8.862,62 €

6.694,91 €

198,95 €

27.397,40 €

307.016,85 € 334.739,01 € 53.231,98 €

32.057,89 €

Altres (anuncis butlletí, liquidació Fundació…)
Caixa a 1 de Gener

Institucions públiques
Ajuntaments i altres
ens

59.708,00 €

8.437,00 €

11.549,85 €

8.241,30 €

Generalitat de
Catalunya

400.000,00 € 480.000,00 € 406.509,45 € 342.437,60 €

Relació de Despeses

799.668,88 € 858.879,49 € 514.123,67 € 449.905,63 €

Administració
Activitats Culturals (concerts, llibres, vídeo…)

46.871,63 €
14.142,75 €

47.568,97 €
24.312,37 €

46.612,38 €
- €

25.868,94 €
- €

Material divers, viatges i
altres

24.769,81 €

21.848,20 €

43.635,45 €

16.751,08 €

Aportacions a la Bressola
Resta en Caixa a 31 Desembre

637.880,93 € 458.133,10 € 89.136,83 € 354.053,63 €
76.003,76 € 307.016,85 € 334.739,01 €

53.231,98 €

Tot seguit, el President sotmet a votació l’estat de comptes que s’aprova per unanimitat així com un increment
anual de un euro durant cinc anys consecutius.
Ens presenta les xifres actualitzades d’ajuntaments adherits com a socis protectors, que és de 43 però
pagadors només 12, i la de socis individuals, que és de 492; i procedeix a repassar les activitats en què ha
pres part l’Associació durant l’any 2017:
Activitats que l’Associació d’Amics de la Bressola ha impulsat o dut a terme durant l’any 2017 fins a data
d’avui:
1. Celebracions amb Cd, concerts i actes pel 40 ANYS de les escoles la Bressola. Campanya nou cd Diari ARA.
2. Bressolada’17. Assistència Escola Valenciana representants Generalitat i altres entitats Països catalans.
Pregonera d’honor Isabel-Clara Simó.
3. Enllaçats per la Llengua al Principat: trobada al desembre a Castelló plenari. Assistència a la Nit d’Escola
Valenciana i Nit Premis Octubre a València per l’escola. I campanya Sant Jordi 17.
4. Trobem-nos amb... Club de Lectura. Continuem donant a conèixer autors nord catalans al nostre Club de
Lectura. Aquest curs per tercer any ho hem fet a la llibreria Documenta, de Barcelona, i continuarem curs
2018-19 amb aturada als mesos de juny i juliol.
5. Des del mes de setembre de 2016 formem part de la junta de govern de la FOLC i hem participat
activament amb iniciatives a través de la FOLC i ENLLAÇATS i LA BRESSOLA fent un parrell de xerrades a
València, hem participat del Congrés de Llengua i escola a ciutat a les Illes Balears així com també fet
conferències a Prada del Conflent i a Barcelona.
6. Participació a tots els actes de la CAL, ÒC, Plataforma.
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7. Participació dels 50 ANYS DE TRADICAT amb CANTATA CANIGÓ cantada i dirigida a Vic (Osona) i
participació de la baixada de la Flama.
8. Impulsora amb moltes altres entitats de la Manifestació de l’Escola no té por d’aquest any.
Línies estratègiques 2018
- ÀMBIT ESCOLES. Des dels AMICS continuem buscant nous recursos. Volem tenir tants socis com alumnes
per assegurar el projecte sigui sostenible i viable per si mateix.
- ÀMBIT ENTITATS. Potenciar xarxa ENLLAÇATS i mantenir la presència en els plenaris i accions de
SOMESCOLA, això com amb la FOLC on formem part de la junta de govern. Ho fem per continuar augmentant
el reconeixement de les nostres escoles en l’àmbit educatiu i cultural d’arreu territoris. Compartim espais i
trobades amb Escola Valenciana i ACPV i Illes i Assemblea de Docents.
- ÀMBIT CULTURA. Com anys anterior colem continuar augmentant coneixement de LA BRESSOLA, i tot el que
fem: espectacles, CD, contes… Cal créixer en aquest àmbit, és la nostra aposta de futur i creixement.
Continuarem amb:
Club de Lectura. A partir mes de maig a la llibreria Documenta.
Excursió programada amb els associats pel dia 5 de juny amb visita al Col·legi i a Pesillà i Elna.
- ÀMBIT HISTÒRIA. Pendents saber si podem fer el cicle de xerrades Cat Nord amb la collaboració de l’Ateneu
Barcelonès.
3. Renovació o confirmació de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
El President demana l’aprovació dels membres de l’assemblea de la proposta que fa.
La candidatura presentada és aprovada per assentiment i la nova Junta queda constituïda, pel termini
estatutari d’un any, per les catorze persones següents:
President: Sr. Aleix Andreu i Oliver
Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramón Pifarré
Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau
Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas
Vocal: Sr. Ricard Gené i Casals
Vocal: Sr. David Altimir i Sans
Vocal: Sr. Geoffroy Lourdou
Vocal: Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Vocal: Sra. Noemí Llaveria
Representants de les escoles de La Bressola
Sr. Joan Sebastià Haydn
Sra. Eva Bertrana
Sr. Francesc Franquesa
President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal
Tots els membres de la nova Junta de Govern accepten els càrrecs per als quals han estat designats, llevat
dels Srs.Pifarré, Altimir, Franquesa i Larreula, que ho faran constar per escrit adreçat al President.
4. Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
El Sr. Joan Sebastià Haydn, President de La Bressola, comença la intervenció agraint als Amics de La Bressola
tota la feina feta i exposa que enguany estan contents per obertura nova escola a Pesillà, anuncien Bressolada
del proper dia 26 de maig continuant canvi ubicació iniciada any passat. Expliquen estan valorant diverses
opcions per tal poder efectuar una nova obertura nou col·legi i liceu pel curs 2019 o 2020 a Perpinyà. Eva
Bertrana explica dia a dia escoles i valora olt positivament com des de les escoles s’estan fent bé les coses i
sense més temps per poder explicar més coses s’acorda fer-ho tot sopant un cop acabem l’Assemblea.
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5. Precs i preguntes.
Sense temps ni intervencions, fins que, a 2/4 i mig de 9 del vespre, el President clou la present Assemblea
General, transcrita en la present acta, que serà sotmesa a la votació i eventual aprovació de la Junta de
Govern, i signada per la Secretària amb el vistiplau del President.

La Secretària

El President

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
11 de maig de 2017
A la ciutat de Barcelona, essent les dinou hores del dia catorze d’abril de l’any dos mil quinze, es reuneix al
Centre Comarcal Lleidatà l’Assemblea General Ordinària de membres de l’Associació d’Amics de La Bressola,
prèviament convocada mitjançant cartes adreçades a tots socis, per tractar del següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3
4.
5.

Benvinguda als assistents.
Presentació i, si escau, aprovació de l’estat de comptes i la memòria de l’any 2016.
Renovació o nomenament de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
Precs i preguntes.

Presideix la reunió el senyor Aleix Andreu i Oliver i hi actua com a secretària la senyora Montserrat Higueras i
Tobajas, en qualitat de President i Secretària de l’Associació, respectivament. Hi són presents els membres de
la Junta senyors Geoofroy Lourdou, Ricard Gené i senyora Elisenda Puig així com, en representació de La
Bressola, el senyor Joan Sebastià Haydn i la senyora Eva Bertrana.
Hom fa constar que han excusat l’assistència els vocals senyors David Altimir, el vicepresident, senyor Ramón
Pifarré, el tresorer, Sr. Antoni Perera; i el President d’Honor, senyor Enric Larreula i Vidal.
1. Benvinguda als assistents.
El President de l’Associació, Sr. Aleix Andreu, dóna la benvinguda a tots els presents, agraint-los l’assistència, i
tot seguit demana a la Secretària, Sra. Montserrat Higueras, que presenti l’estat de comptes en absència del
Tresorer, Sr. Antoni Perera, absent per motius de salut.
2. Informe i proposta d’aprovació de l’estat de comptes de l’any 2016.
Pren la paraula la Secretària, Sra. Montserrat Higueras per presentar els comptes de l’Associació durant
l’exercici del 2016 que destaca que queda encara de l’any 2015 recuperar pagaments de la Generalitat així com
tot l’any 2016 que no s’han cobrat i tampoc majoria ajuntaments i d’altres ens locals que continuen tenint
aportacions cada cop menys regulars.
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En versió abreujada, els comptes contenen les següents partides principals:

Relació d'Ingressos 2016

858.879,49 €

Ingressos Propis
Socis
Donatiu Puntuals
Altres
(interessos,
anuncis
Fundació…)
Caixa a 1 de Gener 2010

32.490,59 €
3.212,89 €
butlletí,

liquidació
50.000,00 €
334.739,01 €

Institucions públiques
Ajuntaments i altres ents locals
8.437,00 €
Generalitat de Catalunya i pendent anys anteriors
Cultura
450.000,00 €

Relació de Despeses 2016
Administració
Activitats Culturals (concerts,
video…)
Material divers, viatges i altres
Aportacions a la Bressola
Resta en Caixa a 31 Desembre

858.879,49 €
47.568,97 €
llibres,
24.312,37 €
21.848,20 €
458.133,10 €
307.016,85 €

Tot seguit, el President sotmet a votació l’estat de comptes que s’aprova per unanimitat.
A continuació el Sr. Andreu explica que, com ha exposat la Secretària, la situació econòmica no és millor any
passat però tampoc pitjor atès que pels 40 ANYS s’han fet molts actes i despeses extraordinàries que han
tingut retorn en publicitat de les nostres escoles.
Ens presenta les xifres actualitzades d’ajuntaments adherits com a socis protectors, que és de 101 però
pagadors només 20, i la de socis individuals, que és de 547; i procedeix a repassar les activitats en què ha
pres part l’Associació durant l’any 2016:
Activitats en què ha participat l’Associació durant l’any 2016 fins a data d’avui:
1. Celebracions amb Cd, concerts i actes pel 40 ANYS de les escoles la Bressola. Campanya nou cd Diari ARA.
2. Bressolada’16. Assistència Escola Valenciana representants Generalitat i altres entitats Països catalans.
Projecció documental 40 ANYS Bressola.
3. Enllaçats per la Llengua al Principat: trobada al desembre a Castelló plenari. Assistència a la Nit d’Escola
Valenciana i Nit Premis Octubre a València per l’escola. I campanya Sant Jordi 17. I trobades Escola Valenciana
i cicles xerrades Plataforma per la Llengua.
4. Trobem-nos amb... Club de Lectura. Amb la voluntat de donar a conèixer autors nord catalans s’ha creat un
Club de Lectura. Primer es va fer a l’Espai Vilaweb, després al Centre Normalització de Política Lingüística i
aquest curs per segon any ho hem fet a la llibreria Documenta, de Barcelona, i continuarem curs 2017-18.
5. Des del mes de setembre de 2016 formem part de la junta de govern de la FOLC i hem participat activament
amb iniciatives a través FOLC i ENLLAÇATS i LA BRESSOLA com el Protocol de Donostia i Congrés Llengües
amb GELA.
6. Producció doc dels 40 ANYS Bressola i negociacions amb TV3 per tal faci passi durant any 2017.
Finalment, el Sr. Andreu explica que continuen les reunions i les visites institucionals celebrades a fi de cercar
recursos per a poder afrontar les demandes econòmiques de l’Associació la Bressola i demana a la secretària
que expliqui breument les línies estratègiques per l’any 2016.
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- ÀMBIT ESCOLES. Des dels AMICS continuem buscant nous recursos. Volem tenir tants socis com alumnes
per assegurar el projecte sigui sostenible i viable per si mateix.
- ÀMBIT ENTITATS. Potenciar xarxa ENLLAÇATS i mantenir la presència en els plenaris i accions de
SOMESCOLA, això com amb la FOLC on formem part de la junta de govern. Ho fem per continuar augmentant
el reconeixement de les nostres escoles en l’àmbit educatiu i cultural d’arreu territoris. Compartim espais i
trobades amb Escola Valenciana i ACPV i Illes i Assemblea de Docents.
- ÀMBIT CULTURA. Com anys anterior colem continuar augmentant coneixement de LA BRESSOLA, i tot el que
fem: espectacles, CD, contes… Cal créixer en aquest àmbit, és la nostra aposta de futur i creixement.
Continuarem amb:
Club de Lectura. A la llibreria Documenta.
Cicle Xerrades Cat Nord. A l’Ateneu Barcelonès. Pendent de tancar.
Concurs cançó en català a Cat Nord. Amb la col•laboració d’un mecenes convocarem al juny un premi de
música adreçat a la gent jove de Catalunya Nord a la millor cançó feta en català de nova creació. Enderrock
ens donarà suport i acompanyarà en tot moment.
- ÀMBIT HISTÒRIA. Pendents saber com podem recuperar proposta amb el Museu d’Història de Catalunya per
tirar endavant projecte que relacioni història i recorreguts.
Una vegada acabada aquesta intervenció, a proposta del President, els assistents aproven per assentiment la
Memòria i la gestió de la Junta de Govern durant l’any 2016.

3. Renovació o confirmació de càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació.
A proposta d’un membre de la junta, es demana a dos dels assistents, soci i sòcia, que s’incorporin a la junta, i
el President demana l’aprovació dels membres de l’assemblea de la proposta que fa.
La candidatura presentada és aprovada per assentiment i la nova Junta queda constituïda, pel termini
estatutari d’un any, per les catorze persones següents:
President: Sr. Aleix Andreu i Oliver
Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramón Pifarré
Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau
Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas
Vocal: Sr. Ricard Gené i Casals
Vocal: Sr. David Altimir i Sans
Vocal: Sr. Geoffroy Lourdou
Vocal: Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Vocal: Sra. Noemí Llaveria
Representants de les escoles de La Bressola
Sr. Joan Sebastià Haydn
Sra. Eva Bertrana
Sr. Francesc Franquesa
President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal
Tots els membres de la nova Junta de Govern accepten els càrrecs per als quals han estat designats, llevat
dels Srs.Pifarré, Altimir, Perera, Franquesa i Larreula, que ho faran constar per escrit adreçat al President.
4. Informe sobre la situació i l’evolució de La Bressola.
El Sr. Joan Sebastià Haydn, President de La Bressola, comença la intervenció agraint als Amics de La Bressola
tota la feina feta i exposa que enguany es preveu obertura una nova escola a Pesillà encara pendent confirmar
i que esperen Bressolada amb canvi ubicació sigui un èxit i sense més temps per poder explicar més coses
s’acorda fer-ho tot sopant un cop acabem l’Assemblea.
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5. Precs i preguntes.
Sense temps ni intervencions, fins que, a 2/4 i mig de 9 del vespre, el President clou la present Assemblea
General, transcrita en la present acta, que serà sotmesa a la votació i eventual aprovació de la Junta de
Govern, i signada per la Secretària amb el vistiplau del President.
La Secretària

El President

Estatuts vigents

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA
Capítol I
Denominació, objectius, domicili i àmbit d’actuació.
ARTICLE 1.- Denominació.- Aquesta associació es denomina “ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA”,
va ser constituïda per temps indefinit el dia 20 de novembre de 1986 a Barcelona i està inscrita en el
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 8.734. Té personalitat jurídica pròpia i
no té ànim de lucre. (En endavant s’hi farà referència com “l’Associació”).
L’Associació es regirà pel què disposa la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (en endavant referida com: “ la Llei“), per aquests Estatuts i per
la resta de la legislació vigent que li resulti d‘aplicació.
ARTICLE 2.- Objectius.- Els objectius i activitats de l‘Associació són:

a) Promoure la creació i manteniment d’escoles que imparteixin l‘ensenyament en català i, en particular,
donar suport a les escoles de l‘associació “La Bressola“ de la Catalunya del Nord.

b) Impulsar l‘intercanvi cultural i educatiu transfronterer entre escoles i, en particular, entre els seus
mestres i alumnes, per afavorir la promoció i millora de la qualitat de l‘ensenyament.

c) Desenvolupar projectes pedagògics, educatius i de lleure infantil i juvenil i editar tota classe de materials
relatius a aquestes activitats (llibres, cançons, contes, vídeos, obres de teatre, etc.).

d) Organitzar l’obtenció dels suports i ajuts necessaris per al desenvolupament dels objectius esmentats.
e) Difondre el coneixement de la tasca educativa de “La Bressola” i, en general, el coneixement i la
promoció de tota mena d’intercanvis amb els catalans de la Catalunya del Nord.
L'Associació desenvolupa les seves activitats amb total independència de qualsevol grup polític, religiós o
d'altra naturalesa.
ARTICLE 3.- Domicili.- El domicili de l‘Associació s‘estableix a la ciutat de Barcelona, Gran Via de les Corts
Catalanes, 592, 1r.
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ARTICLE 4.- Àmbit d‘actuació.- L'àmbit principal d‘actuació de l‘Associació serà Catalunya, sense perjudici
de poder actuar també en qualsevol altra comarca o país de parla catalana.
Capítol II
Els membres de l‘Associació. Drets i deures.
ARTICLE 5.- Classes de socis.- Els socis poden ser de dues classes: socis ordinaris i socis protectors.
Són socis ordinaris les persones físiques que s’identifiquen amb les finalitats de l’Associació, manifesten
la seva voluntat de formar-ne part i contribueixen al sosteniment de l’Associació de conformitat amb les
quotes o els criteris econòmics aprovats per l’Assemblea General.
Són socis protectors totes les persones físiques o jurídiques privades o públiques que simpatitzin amb els
principis i objectius de l‘Associació, que manifestin la voluntat de ser socis protectors col·laborant amb
l’Associació mitjançant la realització d‘aportacions materials, acords d’adhesió, convenis relatius a
aportacions econòmiques d’una certa importància, regulars o puntuals, destinades al compliment dels
esmentats objectius.
Les persones físiques o jurídiques que facin una aportació exclusivament puntual no tenen la condició de
soci, sense perjudici del seu caràcter de ser considerats benefactors de l’Associació.
ARTICLE 6.- Drets dels socis.- Són drets dels socis ordinaris:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l‘Assemblea General.
b) Elegir o ser elegits per als càrrecs de la Junta de Govern de l‘Associació.
c) Rebre informació sobre les activitats de l‘Associació, participar en la seva realització i presentar
propostes d‘activitats.

d) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l‘administració i gestió de la Junta de Govern o dels mandataris de
l‘Associació.

e) Disposar d‘una còpia dels presents Estatuts.
f) Exercitar qualsevol altre dret previst a la Llei.
Són drets dels socis protectors:

a) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.
b) Rebre informació sobre les activitats de l‘Associació.
c) Disposar d‘una còpia dels presents Estatuts.
d) Sol·licitar un document o certificat acreditatiu de la seva condició de soci protector de l’Associació i de
les seves aportacions.

ARTICLE 7.- Deures dels socis.- Són deures dels socis ordinaris:

a) Comprometre‘s amb les finalitats de l‘Associació i executar les activitats a què es comprometin.
b) Contribuir a l‘Associació amb el pagament de les quotes o les aportacions de serveis o materials a què
s‘hagin compromès.
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c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l‘Associació.
d) Notificar almenys una adreça postal o electrònica de contacte, així com qualsevol canvi.
Són deures dels socis protectors:

a) Contribuir a l’Associació amb el pagament de les quotes o aportacions a què s’hagin compromès.
b) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l‘Associació.
c) Notificar almenys una adreça postal o electrònica de contacte, així com qualsevol canvi.
ARTICLE 8.- Causes de separació dels socis.- Són causes per ser donat de baixa a l‘Associació:

a) La decisió del soci, que ho haurà de comunicar per escrit a la Junta de Govern.
b) L‘impagament de les quotes o aportacions fixades durant més d‘un any, llevat que concorri una
causa justificada, a parer de la Junta de Govern.

c) L‘incompliment d‘aquests Estatuts o dels acords de la Junta de Govern.
En qualsevol cas, el soci que hagi de ser donat de baixa per les causes expressades en els precedents
epígrafs b) i c) tindrà dret a que se li notifiqui preventivament l‘existència de la causa de baixa a l‘adreça
que hagi indicat a l‘Associació, així com el dret a ser escoltat abans que la baixa sigui efectiva. En cas
d‘oposar-se a ser donat de baixa, la decisió definitiva correspondrà a la primera Assemblea General que es
celebri.

Capítol III
Els òrgans de govern de l’Associació
ARTICLE 9.- Òrgans.- Els òrgans de govern de l‘Associació estan constituïts per:

a) L‘Assemblea General i
b) La Junta de Govern.
ARTICLE 10.- L‘Assemblea General.- L‘Assemblea General és l‘òrgan sobirà de l‘Associació. Els acords de
l‘Assemblea General, vàlidament constituïda d‘acord amb aquests Estatuts, són obligatoris per a tots els
socis, incloent-hi els absents, els que en discrepin i els que s‘hagin abstingut de votar. Queda reservat en tot
cas el dret d‘impugnació d‘acords previst a la Llei.
Tots els socis, ordinaris i protectors, tenen dret a assistir a les reunions de l‘Assemblea General amb veu i
vot, sempre que estiguin registrats com a socis amb almenys quinze dies d‘antelació a la data de celebració
de l‘Assemblea.
ARTICLE 11.- Reunions de l‘Assemblea General i forma de les convocatòries.- L‘Assemblea General
es reunirà almenys una vegada a l‘any, amb caràcter ordinari, dintre dels primers quatre mesos de l’any.
L‘Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter extraordinari tantes vegades com ho consideri oportú la
Junta de Govern o ho sol·licitin un nombre de socis que representin almenys el 10% del nombre total de
socis, ordinaris o protectors. En aquest últim cas, l‘Assemblea haurà de ser convocada forçosament per ser
celebrada dins dels trenta (30) dies següents a la data de presentació de la sol·licitud.
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La convocatòria de les Assemblees Generals serà feta per acord de la Junta de Govern mitjançant una
comunicació escrita als socis dirigida a l‘adreça postal o electrònica designada per cada soci.
Les convocatòries es cursaran amb una antelació d‘almenys deu (10) dies respecte de la data de la seva
celebració, termini que es comptarà a partir del dia següent a la data de remissió de les convocatòries
cursades, podent coincidir el dia desè amb el de celebració de l‘Assemblea.
La convocatòria expressarà, com a mínim, l‘ordre del dia, el lloc, la data i l‘hora de la reunió, que es
celebrarà en convocatòria única. L‘exemplar original de la convocatòria estarà signada pel President o pel
Secretari, indistintament, per bé que no caldrà que les còpies dirigides als socis estiguin signades per
aquestes persones.
ARTICLE 12.- Competències de l‘Assemblea General.- L‘Assemblea General tindrà les següents
facultats:

a) Conèixer i resoldre sobre l‘estat de comptes de l‘exercici anterior, aprovar el pressupost d‘ingressos i
despeses per a l‘exercici corrent i fixar les quotes o criteris econòmics de les contribucions dels socis per
al sosteniment de l’Associació.

b) Conèixer i resoldre sobre la gestió feta per la Junta de Govern.
c) Elegir i separar els membres de la Junta de Govern.
d) Modificar els Estatuts.
e) Acordar la dissolució de l‘Associació o la seva transformació, unió o federació.
f) Sol·licitar la declaració d‘utilitat pública.
g) Qualsevol altra matèria prevista a la Llei.
ARTICLE 13.- Quòrum de constitució i forma de prendre els acords.- L‘Assemblea General
degudament convocada es constitueix vàlidament qualsevol que sigui el nombre de socis presents o
representats. Tenen dret de vot tots els socis, corresponent un sol vot a cada soci.
Els acords de l‘Assemblea es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, llevat del
cas de modificació d‘Estatuts, la dissolució de l‘Associació o la seva integració en una altra i la separació de
socis que s‘hagin oposat a ser donats de baixa, per al qual caldrà un nombre de vots equivalent a la meitat
més un dels socis presents o representats a la reunió.
Els socis tenen dret a fer-se representar en l‘Assemblea General per altres socis mitjançant un escrit
signat pel soci absent, que haurà de ser especial per a cada reunió. Un soci podrà representar un
màxim de fins a tres socis absents.
La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta si ho sol·liciten almenys el 10% dels socis presents o
representats en la reunió.
ARTICLE 14.- Desenvolupament de les reunions.- Les reunions seran presidides pel President de
l‘Associació o, en cas d‘absència, per la persona que designin els assistents. Correspon al President obrir i
tancar la reunió i dirigir el debat. Actuarà com a Secretari el que ho sigui de l‘Associació i, en cas
d‘absència, per la persona que designin els assistents.
De cada reunió el Secretari en redactarà una acta, que signarà ell mateix amb el Vist-i-Plau del President.
L’acta contindrà l‘expressió de la data i hora de celebració, l‘ordre del dia de la convocatòria, un extracte de
les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat de les votacions, si n‘hi ha hagut, així com un
annex amb una llista de persones assistents.
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ARTICLE 15.- La Junta de Govern.- La Junta de Govern estarà formada per un nombre de socis ordinaris
no inferior a tres ni superior a quinze. La Junta de Govern designarà d‘entre els seus membres, com a
mínim, els càrrecs de President, Secretari i Tresorer. Podran nomenar-se un o més vicepresidents, un
vicesecretari, un tresorer adjunt i vocals.
Tots els càrrecs seran elegits pel termini d‘un any, per bé que podran ser reelegits indefinidament. Les
persones elegides entraran en funcions després d‘haver acceptat el càrrec. Els càrrecs no seran remunerats,
però els membres de la Junta de Govern tindran dret a ser reemborsats per les despeses útils que facin
en interès de l‘Associació i justifiquin documentalment.
En cas de produir-se vacants durant el termini per al que va ser nomenada, la Junta de Govern podrà
designar un substitut d‘entre socis ordinaris, que exercirà el càrrec amb plenitud de facultats fins a la
reunió de la primera Assemblea General.
ARTICLE 16.- Facultats de la Junta de Govern.- Correspon a la Junta de Govern exercitar les següents
facultats:

a) Regir i administrar l‘Associació i representar-la davant de tercers amb tota amplitud, sense perjudici de
les facultats representatives del President de l‘Associació o, en el seu cas, dels vicepresidents.

b) Executar les directrius que hagin estat aprovades per l‘Assemblea General.
c) Convocar les Assemblees Generals.
d) Adoptar els acords que calgui per a la compareixença davant dels organismes públics i fer tota classe de
gestions per obtenir subvencions i ajuts públics.

e) Exercitar tota classe d‘accions legals i interposar els recursos pertinents, incloent l‘atorgament de poders
per a plets a advocats i procuradors.

f) Establir grups de treball de socis ordinaris sota la direcció d‘un membre de la Junta de Govern.
g) Delegar en qualsevol membre de la Junta les facultats que es considerin adients, fixant-ne l‘abast i les
pautes de control i seguiment.

h) Obrir, seguir i tancar comptes corrents i d‘estalvis a qualsevol establiment de crèdit i disposar dels fons
per al sosteniment de l‘Associació i per al compliment dels objectius previstos en aquests Estatuts.

i) Exercitar qualsevol altra facultat que no estigui específicament atribuïda a l‘Assemblea General.
ARTICLE 17.- Facultats específiques dels membres de la Junta de Govern.- Correspon al President la
plena representació institucional de l‘Associació davant de tercers i la facultat d‘executar els acords de la
Junta de Govern. Correspon als vicepresidents, si n‘hi ha, substituir el President en cas d‘absència o
impossibilitat, assumint les seves funcions.
Correspon al Secretari la plena representació de l’Associació per a totes les qüestions administratives, de
gestió i tràmit, la custòdia de l‘arxiu de l‘Associació, redactar les actes de les Assemblees Generals i de les
reunions de la Junta de Govern, signar les actes i expedir certificacions dels acords, amb el Vist-i-Plau del
President, portar els llibres d‘Actes i de Registre de Socis. Correspon al vicesecretari, si n‘hi ha, assumir les
funcions del Secretari en cas d‘absència o impossibilitat.
Correspon al Tresorer fer totes les gestions oportunes per recaptar els fons de l‘Associació i controlar l‘ús
dels recursos, redactar els estats de comptes i pressupostos i portar llibres i registres de comptabilitat i
inventari adequats a les activitats de l‘Associació. Es podrà nomenar també un Tresorer Adjunt per a auxili
del Tresorer titular o en substitució d‘aquest, amb les mateixes funcions que el titular.
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Correspon als vocals executar les tasques que els siguin específicament assignades per la Junta de Govern.
ARTICLE 18.- Reunions de la Junta de Govern.- La Junta de Govern es reunirà amb la freqüència que
es consideri oportú, a iniciativa del President o a petició de dos membres, encara que procurarà fer almenys
quatre reunions anuals.
Per a la vàlida adopció d‘acords caldrà la concurrència, presents o representats per altres membres, de la
meitat més un dels membres de la Junta de Govern. Els acords es prendran per majoria de simple de vots.
En cas d‘empat, el President ostentarà un vot de qualitat o diriment. Queda preservat en tot cas el dret
d‘impugnació d‘acords previst a la Llei.
De les reunions de la Junta de Govern el Secretari n‘aixecarà una acta amb indicació de la data, l‘ordre del
dia, els assistents, un resum de les deliberacions i el text dels acords i votacions.
ARTICLE 19.- Elecció dels membres de la Junta de Govern.- Per a la provisió de càrrecs de la Junta de
Govern es tindrà en compte el següent:

a) Atès el termini de durada dels càrrecs, que és d‘un any, la convocatòria de l‘Assemblea General preveurà
entre els punts de l‘agenda o ordre del dia l’elecció o reelecció dels càrrecs de la Junta de Govern.

b) Tots els socis ordinaris tenen dret a presentar la seva candidatura per cobrir qualsevol dels
càrrecs de la Junta de Govern, la qual cosa podran fer fins mitja hora abans del moment assenyalat per
a l‘inici de l‘Assemblea General. La Junta de Govern sortint proclamarà els candidats que s‘hagin
presentat un cop hagi comprovat que es tracta de socis ordinaris i que no es troben en cap supòsit
d‘incompliment de les seves obligacions com a soci.

c) L‘elecció es realitzarà en l‘Assemblea General a celebrar durant els primers quatre mesos de cada any. El

vot es farà a mà alçada, però haurà de ser secret si ho demana almenys un dels assistents. Resultarà
guanyadora la candidatura que obtingui el major nombre de vots. En cas de presentació d‘una sola
candidatura per a cada càrrec, els assistents a l‘Assemblea podran proclamar-ne l‘elecció sense
necessitat de votació.

d) Del nomenament i el cessament de càrrecs se‘n donarà compte al Registre d‘Associacions, a fi que en
quedi constància.
Capítol IV
El règim econòmic
ARTICLE 20.- Recursos econòmics.- L‘Associació no té cap patrimoni fundacional i no té afany de
lucre, atès que tots els recursos que obtingui estan destinats exclusivament al sosteniment de la pròpia
Associació i al compliment de les seves finalitats estatutàries.
Els recursos econòmics de l‘Associació es nodreixen de:

a) L‘import de les contribucions aportades pels socis d’acord amb les quotes o els criteris econòmics fixats
per l’Assemblea General.

b) Les subvencions que l’Associació rebi de les entitats públiques i els donatius que pugui rebre de les
entitats privades que col·laborin amb l‘Associació.

c) Qualsevol altre rendiment, donació econòmica puntual o aportació no dinerària que sigui acceptada per
la Junta de Govern de l‘Associació.
L’Associació podrà dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a les seves finalitat,
sempre que els rendiments que en derivin siguin destinats exclusivament al compliment de les finalitats de
l’Associació.
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ARTICLE 21.- Estat de comptes anual.- L‘exercici econòmic coincideix amb l‘any natural i queda tancat el
31 de desembre. El Tresorer, o si s‘escau el Tresorer Adjunt, prepararà anualment un estat de comptes
relatiu a l‘exercici precedent i un pressupost d‘ingressos i despeses de l‘exercici en curs per ser presentat a
l‘Assemblea General.
ARTICLE 22.- Moviments de fons.- El Tresorer o el Tresorer Adjunt resten obligats a donar compte a la
Junta de Govern de tots els moviments de fons que s‘hagin ordenat.

Capítol V Dissolució
ARTICLE 23.- Causes de dissolució.- L’Associació es dissoldrà quan es trobi en qualsevol del supòsits
previstos a la Llei.
L’Associació només es podrà dissoldre voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General convocada
expressament amb aquesta finalitat mitjançant un acord aprovat per la meitat més un dels socis presents o
representats a la reunió, sempre que no hi hagi almenys un nombre de cinc socis ordinaris disposats a seguir
les activitats de l‘Associació.
ARTICLE 24.- Liquidació i destinació del saldo resultant.- Si existissin béns o drets pendents de
realització o deutes pendents de pagament, l’acord de dissolució preveurà el nomenament d‘un o més
liquidadors, sempre en nombre imparell, que integraran una Comissió Liquidadora. El producte o saldo
existent haurà de ser destinat necessàriament a entitats dedicades a l‘ensenyament en català.

Capítol VI Disposició final
ARTICLE 25.- Règim supletori.- Per a qualsevol qüestió no prevista en aquests Estatuts resultaran
d’aplicació les normes contingudes a la Llei i el seu desplegament reglamentari.

Barcelona, 20 de març de 2012

VISTIPLAU
EL PRESIDENT

EL SECRETARI
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Històric

MEMBRES DE LA JUNTA (2020-2017)

Junta 2020

Junta 2019

President: Sr. Geoffroy Lourdou i Ribot

President: Sr. Aleix Andreu i Oliver

Vicepresidenta primera: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident segon: Sr. Ramon Pifarré i Oliver
Vicepresident tercer: Sr. Aleix Andreu i Oliver
Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas

Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramon Pifarré i Oliver
Vicepresident: Sr. Geoffroy Lourdou i Ribot
Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas
Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau

Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau
Vocal: Sr. Ricard Gené i Casals
Vocal: Sr. Jordi Israel Mata i Martínez
Representant de la Bressola: Sr. Joan Sebastià Haydn
Representant de la Bressola: Sra. Eva Bertrana
President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sr. Ricard Gené i Casals
Sr. David Altimir i Sans
Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Sra. Noemí Llaveria

Representant de la Bressola: Sr. Joan Sebastià Haydn
Representant de la Bressola: Sra. Eva Bertrana
Representant de la Bressola: Sr. Francesc Franquesa
President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal

Junta 2018

Junta 2017

President: Sr. Aleix Andreu i Oliver

President: Sr. Aleix Andreu i Oliver

Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramon Pifarré i Oliver

Vicepresidenta: Sra. Elisenda Puig i Salvador
Vicepresident: Sr. Ramon Pifarré i Oliver

Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas

Secretària: Sra. Montserrat Higueras i Tobajas

Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau

Tresorer: Sr. Antoni Perera i Nabau

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Sr. Ricard Gené i Casals
Sr. David Altimir i Sans
Sr. Geoffroy Lourdou i Ribot
Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Sra. Noemí Llaveria

Sr. Ricard Gené i Casals
Sr. David Altimir i Sans
Sr. Geoffroy Lourdou i Ribot
Sr. Joan-Artur Roura i Comas
Sra. Noemí Llaveria

Representant de la Bressola: Sr. Joan Sebastià Haydn
Representant de la Bressola: Sra. Eva Bertrana
Representant de la Bressola: Sr. Francesc Franquesa

Representant de la Bressola: Sr. Joan Sebastià Haydn
Representant de la Bressola: Sra. Eva Bertrana
Representant de la Bressola: Sr. Francesc Franquesa

President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal

President d’Honor: Sr. Enric Larreula i Vidal
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majcr dtedat,
do¡n:iciJ-iat a Valencía,

EI"I§EU CLIM§N?

CORBE&.h,

amb

D.ll.tr. nw*,

Jo§§P HARIA FrtuERAs i ¿RTrcIfEs, r'rajor d,edat, amb D.)f.r.

i, domi.ciliat a Sant

A¡ÍGEL COLOM

í

COI,OM,

CugaA

del

Va118s,

rnajor dtedat, amb D,l{,I.

domíciliat a Barcelona,
i YIDAL, rna;ior dtedat, ¿mb D.H,L
, dom,icil.iat e Sanü Cugat del ya3_1bs,
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Acorden per majoria absoluta eL seg{lent:
FRIMER

.*constituir

J-rAssqciaei.d flAlfICs DE LA BRESSOLAIÍ .

Aprovar els'Estatuts de ltesmentada Assoeiació,
sigrrant' en aquest acte.
§EGo§

.-

.- EI.s reunits acorden per ur¡anirnitat co¡rstiürrir-se
e¡r CCIMiSSfÚ GES?CRA, amb eIs següer¡ts cárrecs:

TERCER

President - Francesc Ferrer i Girooés.
§ots-presid.ent - Eliseu CLiment i Corbera.
§ots-presidenü - Josep Haria Figueras i Artigues
Sots-president - AngeJ. CoJ-om i Co].om¡
Soüs-lrresidenü - Albert Yida1 i Boneü,
Secretari - Enric tameuLa i Yidal".
VocaL - Yi-cenü Bad.ia i Marin.
Vocal - Ja¡rme Corbera i Potr.
Tresore§- Carles Oriol i Casasayas.
Aquesü tlo¡lterraments haura¡r d I esser aprovats a la Pri¡nera

Jr¡nüa General Ondinaria.

.- Facuf"tar a ea Enric Larreula i Yidal per acomplir
e1s trámits necessaris per 1a seYa legalitzacid.,

QUART

Feü aixó, eLs assístents donen per acabad.a la reurld
sig¡rant aquesta acta fur¡dacioaaf..

