
Bona tarda a tots i benvinguts a l'Assemblea General del Casal Català de Tolosa. Moltes
gràcies per ser aquí. Aquest curs ha estat un curs globalment positiu pel Casal, tot i la
situació política anormal a Catalunya.

Aquests darrers anys, el Casal és ben viu, amb l’arribada de nous socis, una part dels
quals són joves, les activitats evolucionen, es multipliquen, canvien de forma… L'evolució
del nombre de socis aquests darrers anys ha estat la següent: el 2016-17 n’hi havia 130,
el 2017-18 n’hi havia 181, aquest curs passat, 2018-19, n’hi ha hagut 178 i per l'any
entrant 2019-20, ja som més de cent.

Com desitjàvem i hem dit a les assemblees anteriors, hem consolidat les activitats
principals i històriques, com ara les classes de català, el nombre d’alumnes de les quals
continua augmentant. Aquest curs són 70 alumnes. El curs 2017-2018 eren 67 alumnes i
el curs 2016-2017 eren 55.

També hi ha nous inscrits a les classes de sardanes, i activitats importants com Sant Jordi
o la Diada, continuen amb força. Per la Diada, per exemple, aquest any vam innovar una
mica i vam proposar un espectacle teatral i musical, en comptes d’un concert com els
darrers anys.

Enguany, per celebrar el 80è aniversari de la Retirada, el Casal també ha organitzat
algunes activitats específiques, sobretot un viatge commemoratiu a Catalunya Nord, amb
una guia-historiadora, Phryné Pigenet, que va ser un èxit. A partir de dilluns 18 i durant
dues setmanes, el Casal acollirà l’exposició “La Retirada”, realitzada pel Museu
departamental de la Resistència i la Deportació del Consell Departamental d’Alta Garona.

En relació amb això, avui celebrem també els 75 anys d’existència del Casal Català de
Tolosa, i com podeu veure la comissió arxiu ha preparat una petita exposició fotogràfica.
Com sabeu, des de fa tres anys la comissió du a terme un projecte de gravació de les
persones grans del Casal que representen la memòria i la història de l’associació, perquè
no es perdi. En acabat, la idea seria fer-ne un documental. Després de la reunió, us
presentarem un fragment de vídeo pertanyent a la gravació del nostre consoci Roger Plà.

Tornant al balanç, aquests darrers anys les activitats puntuals han augmentat
considerablement: abans n’hi havia una al mes, ara n’hi ha dues mínim, i de vegades tres
o quatre. El més destacable és que això és possible perquè algunes activitats les tiren
endavant grups de treball, comissions autònomes sense necessitat d’intervenció de la
Junta: es tracta de la comissió arxiu, la comissió infantil, el grup de teatre, i de la nova
comissió que s’ha creat aquest any,”Esports a l’Aire Lliure” (EsAL), que organitza una
activitat mensual. Gràcies a la comissió infantil, el Casal celebra les festes tradicionals
com la Castanyada, el Caga Tió, carnestoltes...

Pel que fa a la comunicació, no s’ha d’oblidar la pàgina web que avui està sempre
actualitzada, el Facebook que rep molts “m’agrada”, i que des d’aquest curs tenim un
twitter del casal.

A més, continuem desenvolupant les col·laboracions amb altres associacions, algunes
d’històriques com Convergéncia Occitana, que ens ha deixat sales pel teatre i per la
sardana, i amb qui treballem per la Diada i ja fa tres anys, també per la festa de Sant
Joan. I d’altres més recents, com la Topina, que des que ha obert el local al nostre carrer,



és un col·laborador puntual però interessant amb qui hem treballat pel concert de Miquel
Pujadó, pel dinar de l’Aplec, per rebre el Sr Alfred Bosch, per escalfar panellets…

També estem en contacte amb les entitats a Tolosa que organitzen accions en solidaritat
amb els presos polítics catalans, i en fem difusió. Aquestes entitats, on hi ha socis del
Casal, també difonen les nostres activitats que tenen relació amb la situació política a
Catalunya, com ara la conferència de Nicolas Marty sobre el seu llibre “Comprendre la
crise catalane”.
Fora de les activitats, la comissió manteniment no s’atura mai: hem pintat el despatx, hem
netejat el terra de la sala principal, i moltes altres coses.

Pel que fa al finançament, la situació és força millor que a l’Assemblea de l’any passat.
Podem dir que hi ha hagut un augment de les subvencions, gràcies a les subvencions que
hem rebut de la Regió Occitània: com l’any passat, 3000 euros per les classes de català,
però també 5000 euros per finançar l’Aplec de la sardana, que aquest any s’ha fet dins el
marc del festival regional occitanocatalà Total Festum, i que ens ha permès fer un concert
d’havaneres amb les Anxovetes a la tarda. No només hem mantingut l’Aplec sinó que
l’hem dinamitzat.

L’objectiu, com vam explicar a la darrera assemblea, és equilibrar les nostres fonts de
finançament després dels problemes financers que van seguir l’aplicació de l’article 155 a
la Generalitat de Catalunya. Podem dir que l’objectiu ha estat assolit: els comptes avui
tornen a estar com abans de l’aplicació de l’article 155.

Si fem el balanç dels tres darrers anys, també hem tingut dificultats en alguns aspectes:
no hem aconseguit tornar a desenvolupar un programa de ràdio del Casal, i no hem tornat
a publicar, després del 2017, el butlletí paper del Casal «Ressons d’Occitània» pel volum
de feina que demana, per la manca de recursos humans i pel cost que suposa tenint en
compte el nombre limitat de socis que aprofiten l’exemplar paper. Ara bé, per adaptar-nos
als temps hi ha hagut dues temptatives de butlletí digital i hem publicat els textos de Sant
Jordi a la pàgina web.

Una demanda que s’ha formulat sense concretar-se, tot i que hauríem volgut realitzar-la,
són les activitats pedagògiques per nens. Pot ser un objectiu pels anys vinents. Hi ha
Casals a Europa que hi han treballat i que tenen projectes educatius que comencen o que
ja funcionen, sovint amb monitors o educadors remunerats.

Per acabar, com vam dir l’any passat, un dels nostres objectius per aquest any era
assegurar el relleu de cara al curs 2019-2020 per una part dels llocs de responsabilitat a
la Junta. Quatre dels sis membres de la junta actual, president, vicepresident, tresorer i
tresorer adjunt, pleguen. Durant aquest any, i ja des de l’assemblea de l’any passat, la
junta ha buscat i ha trobat nous membres, i la nostra intenció és acompanyar-los fins a la
presa de funcions i facilitar-los la tasca.

A més, hi ha una continuïtat en la gestió de les activitats principals: els membres de la
junta actual que no es tornen a presentar es queden al consell d’administració i
continuaran participant en la vida del Casal. Ja han començat a organitzar, per exemple,
el sopar de Sant Jordi, que serà el dissabte 25 d’abril, que ja no serà a Escalquens sinó a
Tolosa, a la sala Lafourguette. També us podem dir que l’Aplec de la sardana del 2020
serà dissabte 14 de juny i comptarà amb la participació de les cobles Baix Empordà i Les
Casenoves, a més d’un concert al vespre amb un grup que encara estem buscant.



Moltes gràcies per la confiança que heu dipositat en nosaltres!


