
Acta de l’assemblea general ordinària
de l’Associació Llengua Nacional

Dia: 23 de gener del 2018
Hora: 19.30
Lloc: Carrer de Sant Pere més Alt, 25, Barcelona

Assistents
Junta:  Abel Carretero,  president;  Màriam Serrà, vice-presidenta;  Francesc Jutglar,  secretari;  Marc 
Sangles, vice-secretari; M. Rosa Bayà, tresorera; Albert Jané i Montse Sarret, vocals.
Excusen la seva absència: Jaume Casassas i Eugènia de Pagès, vocals.

Socis: Enric Espelt, Mercè Espuny, Josep A. Grimalt, M. Carme Illa, Joan Mas, Josep Ruaix, Ramon 
Sangles i Ramon Torrents.
Excusen la seva absència: Agustí Casals, David Casellas, Pilar Gispert-Saüch, Martí Naval i Víctor 
Pallàs.

També hi assiteixen Marcel Fité i Anna Maria Vinyes, col·laboradors de Llengua Nacional, i Enric 
Duran, encarregat de l'administració.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de lʼacta de lʼassemblea anterior
2. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria dʼactivitats i dels comptes del 2017
3. Presentació i aprovació, si escau, del Pla de treball per al 2018
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al 2018
5. Informació dels canvis en la composició de la Junta de Govern
6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de l’assemblea
1. El  president  dóna  la  benvinguda  als  socis.  Seguidament,  el  secretari  llegeix  lʼacta  de 

l'assemblea anterior. Els socis no hi tenen cap objecció i es dóna per aprovada.

2. El president llegeix la presentació del balanç del 2017 i fa un resum de les activitats i  les 
principals fites de l’any. Esmenta que queda pendent de decidir quin serà el premi per als 
guanyadors del CATenJoc.

3. Per tal de seguir l ordre de l imprès lliurat als assistents, s altera mínimament la seqüènciaʼ ʼ ʼ  
prevista a l ordre del dia i es passa la paraula a la vicepresidenta, que presenta la propostaʼ  
d activitats per al 2018. Els socis no hi tenen cap objecció i es dóna per aprovada.ʼ

4. Tot seguit, la tresorera detalla l’estat de comptes. Explica que l’any 2017 hi ha hagut més 
ingressos dels previstos i també més despeses. L’augment de les despeses és intencionat, 
atès que una associació sense ànim de lucre no hauria de tenir romanent i l’assessor fiscal 
ens recomana que l’anem reduint. Es presenta un pressupost per al 2018 en línia amb els 
ingressos i despeses que hi ha hagut el 2017. La partida més important es destinarà a la 
contractació d’un tècnic per a l’administració de l’entitat. Un soci demana què és CEDRO i per 
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què ens ingressa una quantitat, i la vicepresidenta li explica que aquesta associació dʼautors i 
editors de llibres i revistes gestiona els drets de propietat intel·lectual derivats de la reprografia 
de les seves obres, i  com reparteix anualment una quantitat  de drets econòmics als seus 
associats. Sense més qüestions per aclarir,  sʼaprova la memòria dʼactivitats i  comptes del 
2017 conjuntament amb el pressupost per al 2018. El secretari detalla les altes i les baixes de 
socis que hi ha hagut durant el 2017 i fa una crida a augmentar-ne el nombre.

5. A continuació, el president explica els canvis que hi ha hagut a la Junta de Govern durant el  
2017. La dimissió de l’anterior presidenta, del tresorer i de dos membres més va obligar a fer 
una reestructuració de la Junta i a incorporar-hi noves persones. El president fa una breu 
presentació dels dos vocals de la junta que no han pogut assistir a la reunió. Els altres dos 
membres  nous  es  presenten  davant  lʼassemblea.  L’assemblea  ratifica  els  càrrecs  dels 
membres de la Junta i aprova la incorporació dels nous membres. D’aquesta manera, la Junta 
de Govern queda constituïda de la manera següent:

President: Abel Carretero
Vice-presidenta: Màriam Serrà
Secretari: Francesc Jutglar
Tresorera: Maria Rosa Bayà
Vice-secretari: Marc Sangles
Vocals: Albert Jané, Montse Sarret, Eugènia de Pagès i Jaume Casassas

6. S’inicia el torn obert de paraules.

- Josep A. Grimalt pregunta si la desgravació de la quota només és dʼaplicació a Catalunya o 
també a les Illes, i se li explica com ho pot comprovar amb seguretat; també demana més 
informació sobre el butlletí electrònic i el cercador electrònic de revistes, i la tresorera exposa 
els detalls corresponents; finalment pregunta si hi ha data per a la primera taula rodona del 
2018, i se li respon que ja hem decidit el tema, però encara no la data.

- El president demana excuses pel petit retard de la revista 101, que ha coincidit amb el 21-D i 
les festes nadalenques, i explica que lʼenviament amb la portada tapada respon a la voluntat 
dʼassegurar-nos que no ens passés com va passar amb la revista dʼÒmnium, que va ser 
segrestada.

- Ramon Torrents demana la  raó dels canvis que hi ha hagut a la Junta durant lʼany 2017, i el 
president les hi detalla i fa notar que aquests canvis són freqüents i que lʼanterior junta ja 
venia dʼuna situació semblant.

- Mercè Espuny demana per lʼordinador de lʼassociació i pregunta quin programari informàtic 
sʼha adquirit i si se sap quan es pensen cobrar les quotes dʼenguany. El president exposa que 
el  canvi dʼordinador era convenient  a efectes de compatibilitats,  i  que no ha suposat  cap 
sobrecost. La tresorera detalla que hem adquirit  dos programes financers, i que és previst 
passar les quotes a primers de març.

- Ramon Sangles pregunta si enguany el Premi Llengua Nacional ja està a punt, i la tresorera 
i el president li responen que la idea hi és, però que encara està pendent de concretar ben bé 
el  perfil  dʼaquest  premi i  també en què consistirà  materialment;  Sangles  proposa que  es 
mantingui lʼesperit del premi: premiar la lleialtat lingüística.

Acabades les intervencions, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta.

El secretari Vist i plau del president
Francesc Jutglar Abel Carretero
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