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Reunió de Junta - 14/01/2019 
 

Ordre del dia  
 

1. Explicació de com funcionarà l’Assemblea extraordinària del 25 de gener de 2019 

2. Candidatures presentades per presidir l’entitat (2019-2023).  

3. Proposta de treball de la nova junta. 

4. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 14/01/2019 
 

ASSISTENTS: Arnau Brosa, Èric Llach, Alba Fajula, Santi Roca, Jordi Mercader, Teresa Nadal, Jordi Fosas, 

Roger Casalprim, Josep Garcia, Esther Massegú, Aina Danés, Sergi Ventura, Núria Feixas. 

1. Assemblea extraordinària 25 de gener de 2019 

2. Candidatures presentades per presidir l’entitat (2019-2023) 

El tema principal és preparar l'assemblea de la pròxima setmana, divendres 25 gener. 

Divendres 11 gener era el termini per presentar candidatures. 

Es parla que fa un any i mig es va començar a fer un petit traspàs de Jordi Fosas cap a en Roger. Es va 

començar a treballar en això. Jordi Fosas pensa que després de 23 anys sent el president de Marboleny i 

que creu que ara fa més de tap que no aportar massa coses. A Jordi Fosas creu que li falta energia per 

liderar el projecte Marboleny. 

Roger Casalprim va apostar per fer aquest relleu i agafar la presidència de Marboleny juntament amb un 

equip com són Esther Massegú, Sergi Ventura, Alba Fajula, Adrià Plana, Arnau Brosa, Laia Colomer... 

La proposta que fa aquest equip i que presenta com a candidatura. 

Roger Casalprim – president 

Esther Massegú – vicepresidenta 

Sergi Ventura – Secretari 

Alba Fajula – tresora amb adjuda d'Adrià Plana 

Idea nova junta: paper informatiu amb explicació de cada un, fins i tot amb foto i quatre idea que tenen 

pensat per treballar. 

De moment es presenten 4 persones, però la idea és crear una bona junta. Formar els equips de pares, 

balladors. 

La idea de junta seria: 

- President, vicepresident, secretari, tresorer 
- Representació recerca 
- Representació comissió artística 
- Representació Ésdansa 
- Representació de cada grups de pares 
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- Representació de cada grup de balladors 

 

3. Propostes de treball de la nova junta.  

- Intentar treballar ja amb el que s’estava treballant de que Marboleny és més que una activitat 
extraordinària. Fer que la gent s’ho faci seu 

- Treballar i millorar amb la comunicació. Saber quin és el problema real. 
- Reprendre el treball que s’estava fent de base de dades de comissió artística.  

 

4. Precs i preguntes 

Santi Roca fa una aportació de què potser estaria bé no perdre contacte amb els exballadors que tenen un 

cert contacte amb l'entitat. 

És parla que a l'assemblea general es presentarà la nova junta i ells explicaran una mica els seus objectius. 

El segon punt del dia és el balanç de la festa de Nadal. El benefici final és de 595€. Més o menys és com 

cada any. 

La llumineta ha tingut un benefici de 1.083€. NO ha anat malament. Si ho compares amb la grossa més o 

menys és el mateix. Tot i que com que sempre tocava alguna cosa l'ingrés era una mica més. 

Es parla que extendre una mica més la venda de la llumineta seria millor. Per internet, a establiments del 

poble. 

Pep Garcia aporta que seria interessant que a part de parlar del dia a dia, també és interessant pensar en el 

futur. 


