
 
 
 
 
 

                

 
 
ESTATUTS  
 
Estatuts publicats al Butlletí num. 45 (abril de 1994) amb l’esmena aprovada l’abril de 2015 
 
1. NOM. La societat s'anomenarà "North-American Catalan Society", (Societat Catalana de 
Nord-Amèrica: la NACS). En el context d'aquests Estatuts el concept Nord-Amèrica s'aplica 
indistintament als Estats Units i al Canadà-Québec. 
 
2. FINALITAT. La Societat tindrà com objectiu principal el foment i la promoció de 
l'ensenyament de la llengua i cultura dels Països Catalans a les institucions docents i altres 
entitats culturals nord-americanes i l'increment de la presència del català en activitats 
acadèmiques i culturals. 
2.1. Promourà la investigació i fomentarà la publicació i la circulació de materials pedagògics i 
culturals relacionades amb la cultura catalana. Sota la seva responsabilitat es publicarà 
regularment un "Butlletí" que reflecteixi els seus objectius i la seva vida corporativa, i una 
revista, la "Catalan Review", dedicada als estudis catalans.  
2.2. Mantindrà relacions amb organismes de caràcter docent i cultural dels Països Catalans i amb 
institucions catalanòfiles d'arreu del món, especialment amb l'Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes. 
2.3. Com a mínim cada tres anys convocarà un col.loqui, durant el qual es reunirà l'Assemblea 
General. 
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3. LLENGUA. La llengua oficial de la Societat és el català. Per raons administratives i legals és 
també oficial la llengua anglesa. L'ús d'altres llengües en les publicacions o en les funcions 
públiques haurà de tenir en compte la capacitat i les preferències dels llegidors o oients. 
 
4. Socis. Podrà fer-se soci de la NACS qualsevol persona o institució interessada a recolzar els 
objectius de la Societat. 
4.1. Seran SOCIS PROTECTORS les persones o institucions que contribueixin a la Societat amb 
el pagament d'una quota anual superior al doble de la quota dels socis titulars. 
4.2. Seran SOCIS TITULARS les persones que mantinguin al corrent el pagament de la quota 
anual normal, que dóna dret a tots els serveis de la NACS. 
4.3. Seran SOCIS SIMPATITZANTS ("Amics de la NACS") persones menys relacionades amb 
el món acadèmic nord-americà que concorden amb els objectius de la Societat, però no volen 
aprofitar-se de tots els seus serveis. 
 
5. SUSCRIPCIÓ. Les quotes anuals dels socis seran fixades per la Junta de Govern i ratificades 
per l'Assemblea General. Seran proporcionals al valor dels serveis oferts per la Societat. 
5.1. La Societat farà un esforç especial per atreure estudiants com a socis titulars amb una quota 
reduïda per dossota el valor dels serveis oferts. 
 
6. ÒRGANS DE GOVERN. La Societat serà administrada per la Junta de Govern, però totes les 
decisions que pugin afectar els objectius o la naturalesa de la Societat hauran d'ésser ratificades 
per l'Assemblea General. 
 
7. L'ASSEMBLEA GENERAL. L'Assemblea General estarà constituïda pels socis. Altres 
persones hi podran assistir en qualitat d'observadors. La presència d'un deu per cent dels socis 
constitueix quorum. 
7.1. L'Assemblea General aprovarà, esmenarà o rebutjarà els informes i mocions de la Junta de 
Govern i dels comitès de la Societat, igual que l'estat de comptes presentat pel (per la) 
tresorer(a). Elegirà els membres de la Junta de Govern i decidirà sobre qualsevol acció que 
pogués afectar de manera radical la Societat. Podrà decidir de sotmetre qualsevol moció a 
votació per correu. 
 
8. JUNTA DE GOVERN. La Junta de Govern estarà constituïda pels cinc càrrecs de 
president(a), vice-president(a), secretari(a), tresorer(a), i representant de la NACS als Països 
Catalans, més sis vocals i el (la) president(a) cessant. 
8.1. El (la) PRESIDENT(A) presidirà els col.loquis de la NACS. Convocarà amb l'ordre del dia 
les reunions de la Junta de Govern. Establirà l'ordre del dia de l'Assemblea General i la presidirà. 
Assumirà la responsabilitat d'executar les decisions preses per la Junta de Govern i per 
l'Assemblea General, i mantindrà informat els membres de la Junta. 
8.2. El (la) VICE-PRESIDENT(A) substituirà el (la) president(a) en les seves funcions sempre 
que sigui necessari. 
8.3. El (la) SECRETARI(A) mantindrà al dia les actes de les reunions de la Junta de Govern i de 
l'Assemblea. És responsable d'informar els socis de les decisions de la Junta i de l'Assemblea i de 
la vida corporativa. Mantindrà l'arxiu històric de la Societat.  
8.4. El (la) TRESORER(A) administrarà les finances de la Societat. Serà responsable del 
cobrament de les quotes dels socis i del pagament dels deutes de la NACS. Publicarà cada any 
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una fulla de balanç en el Butlletí i presentarà un informe durant cada Assemblea General. 
Mantindrà una llista posada al dia dels socis i dels pagaments de quotes, llista que enviarà 
freqüentment al (a la) Secretàri(a) i al (a la) editor(a) del Butlletí. 
8.5. Els SIS VOCALS, per iniciativa pròpia o per delegació de la Junta de Govern, ajudaran 
aquesta a complir les obligacions. Les següents activitats formaran la preocupació constant de 
tota la Junta de Govern: 
 
Foment de la presència i de l'ensenyament del català a les Universitats nord-americanes. 
Promoció de la cultura catalana a Nord-Amèrica en contextes (sic) acadèmics, com per exemple 
en congressos, exposicions, programes culturals a la radio (sic) i televisió, etc. Contacte amb 
institucions que poden ajudar la NACS a aconseguir els seus objectius. 
Publicació del Butlletí i de revistes, de les Actes dels col.loquis, i d'altres obres de promoció 
cultural. Representació en organismes i activitats on la presència catalana és desitjable, 
especialment en la Modern Language Association. col.lecció i divulgació d'informació 
bibliogràfica, sobretot sobre estudis catalans a Nord-Amèrica. Distribució o exposició de 
materials pedagògics o culturals; foment d'intercanvis o visites de conferenciants i d'estudiants, 
informació sobre cursos d'estiu, borses, congressos, projects d'investigació, etc. 
Manteniment i divulgació de la Mostra d'Art Catalana, en dipòsit a la Universitat Simon Fraser 
de Vancouver. Contactes amb el món artístic català, amb centres culturals i docents dels Països 
Catalans, i amb d'altres associacions nacionals i internacionals de catalanòfils. 
Estudi de propostes d'activitats de la NACS suggerides pels socis. 
   
9. El PATRONAT d'HONOR estarà constituït pels ex-presidents de la Societat. El Patronat 
ajudarà la Junta de Govern en funció de consellers i podrà assumir eventuals encàrrecs executius.  
 
10. COL.LOQUIS. Els col.loquis periòdics de la NACS tindran la funció doble de reunir 
catalanistes i catalanòfils per presentar i discutir tòpics i temes dintre del vast camp d'estudis 
catalans, i de convocar l'Assembla General dels socis. 
10.1. La Junta de Govern proposarà la data i lloc per a la celebració del següent col.loqui, prèvia 
consulta amb la institució i persones que hauran de fer-se càrrec de l'organització. 
 
11. ELECCIONS. No més tard de trenta dies abans de l'Assemblea General, els socis podran 
presentar candidats per a qualsevol càrrec de la Junta de Govern. A excepció del (de la) 
President(a), tots els membres de la Junta podran ésser reelegits per un número indeterminat de 
períodes successius. 
11.1 En l'absència de propostes per qualsevol càrrec, la Junta sortint, o un Comité (sic) de 
Nominació nomenat per aquesta, assumirà la responsibilitat (sic) de trobar candidats o 
candidates. 
11.2 Si hi hagués més d'un candidat per a qualsevol càrrec es procedirà a la votació secreta per 
part dels socis assistents a l'Assemblea General. 
11.3. La Junta de Govern podrà proveir fins la pròxima Assemblea General qualsevol càrrec que 
quedés vacant per causa imprevista. 
 
12. Tota proposta de MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS haurà d'ésser enviada al (a la) 
Secretàri(a) com a mínim tres mesos abans de l'Assemblea General per a ésser presentada a la 
Junta de Govern, i a través d'aquesta a l'Assemblea. 
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ESMENA ALS ESTATUS REFERENT A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA (aprovada 
l’abril de 2015) 
 
Canvis als següents articles dels Estatuts: 
Art. 8: JUNTA DE GOVERN. La Junta de Govern estarà constituïda pels cinc càrrecs de 
president(a), vice-president(a), secretari(a), tresorer(a), i representant de la NACS als territoris de 
llengua catalana, més dotze vocals i el (la) president(a) cessant. 
Art. 8.5: Els DOTZE VOCALS, per iniciativa pròpia o per delegació de la Junta de Govern, 
ajudaran aquesta a complir les obligacions. 
Art. 11: ELECCIONS. Cada dos anys, es procedirà de manera progressiva i escalonada a la 
renovació de la meitat dels membres de la Junta de Govern. No més tard de cinquanta dies abans 
de l’Assemblea General, els socis podran presentar candidats per a qualsevol càrrec de la Junta 
de Govern que necessiti renovació. Els membres de la Junta seran escollits per mandats de cuatre 
anys, i podran ésser reelegits per un màxim de dos mandats succesius (8 anys). 
Art. 11.2: Tots els càrrecs seran escollits durant l’Assemblea General per votació secreta per part 
dels socis.  Els socis que no puguin assistir a l’Assemblea podran fer efectiu el seu vot 
anticipadament per correu.   
Art. 11.4: Els socis podran nominar candidats (altres socis o a si mateixos) per qualsevol càrrec 
sotmès a elecció.    
 
 
 
 


