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Reunió de Junta - 06/03/2019 

 

Ordre del dia  
 

1. Formalització de la nova junta de Marboleny 

2. Direcció Ésdansa 

3. Viatges Marboleny 

4. Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironines 

5. Marbostoltes 

6. Pressupostos 

7. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 06/03/2019 
 

Assistents: Roger Casalprim, Esther Massegur, Alba Fajula, Sergi Ventura, Èric Llach, Laia Colomer, Arnau 

Brosa, Laura Gelis, Aina Danés MJ, Paula Navarra Bastons, Gina Chinchilla Bastons, Esther Espuña Bastons, 

Jordi Mercader, Jordi Castanyer, Paula Navarra, David Llongarriu Esclops/Bastons, Albert Fajula MJ, Jordi 

Fosas Esdansa, Marta Mercader Comissió artística, Teresa Nadal Bastons, Jordi Subiràs 

 

I. Formalització de la nova junta de Marboleny 

Es comença la reunió a les 20:25h tot explicant el funcionament de la junta, quines intencions i plans de 

futur hi ha. Tot seguit es fa circular un full per apuntar a tothom que sigui vocal. 

El president ha explicat les noves incorporacions a la junta; balladors, comissió artística, Ésdansa i ex 

balladors. 

II. Direcció Ésdansa 

S’explica als assistents els canvis que hi ha la junta Ésdansa. 

Es proposa a la Núria Feixes per passar al davant del festival per substituir en Jordi Fosas a la direcció. 

També s’aprofita per repassar el funcionament del festival, des de l’estructura i la seva organització. Com 

que aquest serà un any de canvis, ja que entra i en surt gent en Roger es disposa a mencionar els canvis 

més destacats. 

El paper que desenvolupava la Mari Gonzalez es repartirà entre l’Èric Llach i la Cristina Soler, els dos actuals 

balladors de l’entitat. Seguidament en Roger obre les portes a tothom que vulgui formar part de l’Ésdansa i 

que tothom és benvingut. 

III. Viatges Marboleny 

S'informa que el dia 15 de març a les 21:00 es farà la reunió per explicar els viatges i les activitats de 

l'entitat. Per part de la comissió artística ja els han aprovat juntament amb els monitors que aniran a cada 

sortida. A continuació en Roger explica el programa de cada sortida juntament amb les condicions i els 

preus. 
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El preu de cada viatge i el pressupost final dependran principalment dels festivals i si aquests ens poden 

ajudar d'alguna forma. Una manera que ja s'ha fet servir altres vegades és que el mateix festival ofereix un 

pícnic i per tant soluciona un dels àpats. A part d'això s'ha parlat amb en Giralt per mirar d'ajustar els preus 

per així aconseguir, encara més, reduir els preus de les sortides. A partir d'avui es dóna marge d'una 

setmana per acabar de tancar els preus. S'emfatitza que aquest any els viatges han de ser assequibles per a 

tothom, ja que l'any passat es va fer una inversió molt gran (marboleny jove) i es planeja que l'any que ve 

també sigui un viatge d'alt cost. Per tant i per poder minimitzar costos del viatge a Polònia i a Romania en 

Giralt realitzarà alguna combinació de busos per ajustar-se a les nostres demandes. 

IV. Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironines 

La trobada d'aquest any tindrà lloc a Les Preses i es farà els dies 8 i 9 de juny. 

En Roger explica la nova formació de la federació d'Esbarts i els seus membres. A causa de la renovació de 

la junta, de l'agrupació, s'ha proposat i replantejat una trobada en un format de colònies. Es proposa fer 

una trobada infantil, 130 infants sense contar els Esbarts Banyoles i Marboleny i una trobada de cos de 

dansa, 74 adults sense contar Banyoles i Marboleny. Dins la trobada s'inclou un sopar per a 274 persones i 

s'han de trobar llits i per tant un lloc per dormir a 60 persones. 

Les persones que es quedin adormir es distribuiran a diferents llocs. Una primera opció on es poden allotjar 

60 persones és a la casa de colònies del mateix poble. La segona opció és utilitzar el càmping del poble amb 

una disponibilitat de 60 places. Com que normalment en aquestes trobades fallen persones a última hora, 

s'ha proposat un emplaçament extra a la casa de colònies de les Preses (una petita infraestructura que 

tenen) amb disponibilitat de fins a 50 persones. Llavors si tot i això encara falten llocs es disposa d'una casa 

de turisme rural de Can Gelis. 

Per finançar la trobada hi ha tres fonts d’ingressos: 

-Els balladors que hi participen 

-La Federació d’Esbarts 

-l’ajuntament del poble. 

En Roger explica la planificació, estructura i organització de la trobada i a continuació especifica el 

funcionament i l’entrada d’efectiu per poder-lo pagar. El cost que li suposarà a l’esbart per realitzar aquesta 

trobada serà el de l’equip de so i el berenar, tot i que es buscarà que aquesta part la financi l’ajuntament. 

Tots els balladors que hi participin aportaran 30€ que ajudaran a pagar l’allotjament. S’ha decidit aquest 

preu per fer-ho més fàcil a la gent que hi vulgui participar.  

La junta demana que es calculi el pressupost real que suposa la trobada, per saber el cost real que tindrà. 

Pel que fa als àpats hi ha les següents propostes: 

- Fer-los nosaltres mateixos. 

- Llogar la cuina d’una escola i només pagar nosaltres els aliments i així no dependre de cap empresa 

externa. Es demanaria la cuina de Verntallat o la Bòbila. 

- Demanar a companyies de càtering que ho preparin. 

- Tieta Rosa o Tieta Mercè, surt entre 7 i 10€ per persona. 
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- Serunion, és la companyia que porta els menjadors escolars. 

 

V. Marbostoltes 

Marbostoltes es celebrarà al dia 30 de març 

La Laia Colomer planteja a junta el funcionament, l'organització i l'estructura que des de la comissió 

d'esdeveniments s'ha parlat. 

Vermut (igual que l'any passat), dinar aproximadament cap a les 14:00h i a la tarda jocs de cucanya. 

L'any passat el menú d'adult costava 10€, però quan es va tancar el pressupost es va poder apreciar que 

van anar molt justos i sense marge de benefici. Així que aquest any s'incrementa el preu a 12€, es fa aquest 

canvi per no tenir pèrdues i per tant tenir beneficis, aconseguint així abaixar el preu dels viatges. 

El menú infantil que és fins als 10 anys, segueix tenint el preu de 6€. Menú d'adult: calçots o macarrons, 

carn a la brasa i postres 

VI. Pressupostos 

Els diners sobrants de l'exercici anterior es faran servir per pagar un total de 16 vestits, uns 19.000€. Però 

en aquest preu final falta afegir 3.000€ de complements i 3.000€ de la dissenyadora. La xifra total puja a 

uns 26.000€. 

Serà un vestuari bàsic i per tant es podrà fer servir per a la majoria dels balls, tot i que caldran algunes 

adaptacions depenent de quina dansa es vulgui fer. El dissenyador, Pau Fernandez, ha proposat un disseny 

de vestits reals i que per tant no semblin disfresses. Per realitzar les mides del vestuari, s'han fet servir els 

estàndards, així les podran portar tots els balladors de Marboleny jove i cos de dansa. 

Es vol estrenar el vestuari a la presentació de temporada del 13 de juliol i també es valora si aquests vestits 

poden anar o no de viatge. De moment es valora que els dansaries s'han d'acostumar a fer-lo servir i que 

això es tornarà a valorar d'aquí a un temps. 

En Jordi Mercader pregunta si serà un vestuari complicat de posar-se, en Roger i l’Esther expliquen que als 

balladors els hi caldrà temps perquè el puguin sentir seu. S’explica que abans de començar a voltar amb el 

nou vestuari els balladors hauran de fer-lo servir molt per sentir-se còmode. 

La Marta Mercader explica com funcionaria aquest nou vestuari, per exemple que es podria fer servir en un 

blog gran de dansa i que sols variaran alguns detalls. Mirarem de fer servir sempre el nou tot i que algunes 

danses requereixen altres vestits i que per tant no es podrà fer monòton a les vistes del públic.  

En Roger explica a junta totes les actuacions ja tancades i que hi haurà al llarg del curs. Es deixarà un 

termini de 15 dies perquè la gent confirmi l'assistència a les actuacions i viatges. 
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VII. Precs i preguntes 

Es pregunta des de junta si es podria fer un CD de l'Ésdansa, en Jordi explica que ja es va fer fa uns anys i no 

va tenir gaire èxit. Per tant es buscarà comercialitzar, si es fa, el d'aquest any a través d'alguna plataforma 

digital. 

Finalment avui han arribat els papers de justícia per poder canviar els noms dels representants de junta. A 

partir d'ara treure els diners del banc fan falta dues firmes per poder validar l'operació. 

S'acorda quan es faran les pròximes reunions de junta. Per pacta i després de buscar alguns dies s'acorda 

fer-les el segon dilluns de mes a les 20:00h. Segurament no es farà una reunió cada mes, sinó que només es 

farien aquells mesos que es necessiten. 

El dia 15 de març es farà la reunió per informar de sortides i viatges. 

 

La reunió s'acaba a les 22:00h 

 


