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Ordre del dia  
 

1. Valoració Marbostoltes 

2. Valoració Viatges i pressupostos 

3. Inversió Vestuari 

4. Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironies 

5. Ex-balladors  

6. Grup Cintes  

7. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 08/04/2019 
 

ASSISTENTS: Gina Ming, Ester , Paula Navarra, Aina Danés, Pol Ferrerons, Jordi Navarra bastons, Xevi 

Herrero, David Llongarriu, Nuria Feixes, Albert Fajula, Teresa Carla bastons, Jordi Castañer, Subi, Roger 

Casalprim, Esther, Alba fajula, Eric Llach, Sergi Ventura. 

1. Valoració Marbostoltes 

Benefici total de 403,15€-113.11€ 

Es queda que l'any que ve es parlarà amb els pares per calcular tot el material que necessitem. Per tant 

necessari que es guardin d'aquest any les factures. 

En David planteja si fer el Marbostoltes al pròxim dissabte o diumenge, per poder aconseguir més benefici. 

És necessari doncs fer aquesta calçotada? Hauríem de replantejar el dia, per aconseguir un millor benefici. 

Vam tenir poca representació de grups, i el grup que van venir més va ser el de Bastons, que pràcticament 

va venir tot el grup. 

Hem de buscar què motiva a les famílies i a balladors perquè s'apuntin al dinar i aconseguir que vingui més 

gent. Per part de Marboleny jove hi va haver poca participació, tot i que entra dins de la normalitat del 

grup. L'Aina Danés (com a representant del grup) els justifica, ja que estan a una etapa escolar molt 

atrafegada, alguns estan a batxiller i d'altres a primer de carrera. Per part de Cos de Dansa va assistir la 

major part del grup. 

Marboleny jove fa una bona valoració del de les activitats que es van fer després de dinar (karaoke i futbol). 

Ressalten que gràcies a això es va quedar més gent. 

Intervenció de l'Èric- encara no es saben els números finals de pica pica, però es creu que va ser positiu. La 

comissió va tenir problemes de gestió interns per traslladar material, sobretot a la part final de la festa, ja 

que quedava poca gent PUNT A MILLORAR PEL PRÒXIM COP. Això va passar com que es va allargar la festa 

amb el karaoke i els pares van anar marxant. Tot i que hi va haver pocs nens als jocs de cucanya els que en 

van participar s'ho van passar bé. 

ES VA COMPRAR MASSA CARN, LA GENT TENDEIX A MENJAR CALÇOTS I MACARRONS, I MENYS CARN. El 

menjar va sortir bo, es van acabar els macarrons, sols van cobrar 100 calçots crus però va sobrar molta 

carn. També va sobrar bastant de pa, L'ANY QUE VE NOMÉS ENCARREGAR-NE ENTRE 3 I 5. 
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2. VALORACIÓ VIATGES 

En Roger presenta els números actualitzats el dia d'avui, amb tota la gent apuntada es presenta el 

pressupost total. La sortida als Hostalets ens han cobrat un plus de 15€ per persona i llavors 1€ més per 

participant per poder accedir al local social. La Núria comenta que com que som associació s'han de 

reclamar l'euro per persona. Benefici de 102€. 

El grup de sol, té un total negatiu de 341 €, com que s'ha d'ocupar un bus però només són 10 nens, d'aquí 

en surt la despesa més gran. Es proposa per part dels pares, que aquest any els pares poden substituir el 

bus i així aconseguir reduir el preu del bus. 

Si s'aconsegueixen 3 cotxes dels pares i pagues la gasolina, aconseguiríem passar de negatiu a positiu. Es 

debat quina seria la millor manera per reduir busos, la combinació entre bus i cotxes particulars. 

El grup de cintes va Andorra i com que tot el grup va de viatge tenim un benefici de 655€, però com que és 

un intercanvi hem de tenir present que haurem de llogar una casa de colònies quan vinguin. Així que quan 

vingui aquí la diferència la farem servir per pagar la casa. 

Esclops i bastons té unes pèrdues de 2453.59€. Tot i que són números provisionals, de moment tenim més 

persones al viatge del que es pensava. Fins a 37 persones el festival paga l'estada, a partir d'aquest número 

ens ho fan pagar nosaltres. És per això que en Roger ha calculat uns 800€ de despeses. En Giralt ha 

aconseguit reduir 1000€ de pressupost dels autocars. Actualment s'estan buscant llocs per quedar-nos a 

dormir a l'anada i a la tornada, per això els números són provisionals. 

Els pares fan la reflexió que el preu del viatge ha pujat de 350€ a 500€ i per tant abans de presentar-ho als 

nens millor dir-ho als pares, ja que potser els pot interessar més el tema de diners. Els pares demanen que 

abans d'informar els nens potser interessa informar a les famílies. 

Marboleny jove té unes pèrdues de 4237.82€ essent així el viatge que té més despeses. S'han mirat totes 

les opcions, des d'agafar un avió, bus, tren... i l'opció més econòmica és l'autocar. Un dels punts negatius 

per agafar un avió és pagar tot el material. Hi ha quatre persones que no poden anar al viatge i això són 

2000€ que es perden. També es planteja l'opció d'enviar el material per transport i segueix sent car, surt 

millor de preu facturar l'equipatge a un avió que enviar-ho per transport. És a dir, s'ha valorat totes les 

opcions i tots els transports possibles, llavors segueix essent més econòmic llogar l'autocar. 

Cos de dansa té un benefici total de 357.08€, aquesta vegada no s'ha fet per agència de viatge i s'ha fet de 

manera individual. S'ha reduït el màxim possible les maletes d'equipatge per mirar de pagar encara menys. 

El problema és que encara no s'ha contat el que han de venir els músics. Per exemple el violí que portem és 

tan antic que no es pot facturar, així que s'ha de comprar un bitllet extra a l'avió per poder-lo transportar. 

Les guitarres es miraran de facturar. 

Per poder assumir aquests diners es demanaran beques i ajudes, cada any en rebem tot i que aquest any 

mirarem de demanar-ne alguna de nova. El dia d'avui no ha sortit cap ajuda de la Generalitat, però des del 

ministeri ja estan començant a treure ajudes per difondre la cultura, estem pendents de demanar-les. 

Estem esperant que treguin dues ajudes més, una per part de la Generalitat i l'altre per part del Ministeri. 

Intentarem demanar totes les beques i ajudes que siguin possibles. Falta alguna persona que confirmi 

l'assistència als viatges, tot i que amb les seves respostes els números seguiran essent negatius. 
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El negatiu final de tots els viatges surt a uns -4000€ 

3. Inversió Vestuari 

S'ha fet el pagament del primer vestuari i la modista ja comença a treballar amb els vestits finals. S'han 

agafat formes i estàndards prenent mides dels balladors de marbo jove. S'ha mirat de fer un vestuari que el 

pugui portar tothom. En Roger presenta a junta l'estat i el desenvolupament de vestuari. S'ensenyen els 

vestits finals i s'explica les qualitats del vestuari, són molt adaptables a les constitucions de cada persona. 

Gràcies a aquesta inversió de vestuari podrem presentar unes danses amb un vestuari de muntanya molt 

digne. En Xevi comenta que l'esbart necessitava des de fa temps una renovació de vestuari, i que el nou 

que arribarà serà molt interessant, ja que el podrem fer servir molt. 

En Roger presenta l'estat dels pagaments de vestuari i el saldo de Marboleny a la Caixa. S'explica com 

funciona i com és que quasi sempre tenim nombres negatius. Fa uns dies es va arribar al màxim de saldo 

que es podia gastar a la caixa (-70.000€). És per això que s'han passat quotes tan aviat, s'ha recordat que 

d'aquí a poc hem de rebre ajudes que ajudin a recuperar l'entitat. S'ha quedat amb la modista que pagarem 

el vestuari a través de quotes d'un 25% del preu final. Fa poc hem rebut una subvenció de 10.000€ de la 

caixa que ens ha ajudat. 

4. Trobada d’esbarts de les comarques de Girona, 8 i 9 de juny 

S’explica com funcionarà la trobada i quin serà el recorregut de la desfilada. Hi haurà tres punts situats pel 

poble on es trobaran els tres grups: infantils, joves i adults. Aquest any es queden a dormir i per tant la 

despesa augmenta però a la vegada aconseguim millorar les relacions entre balladors. 

Es presenten els números dels participants: 130 infantil, 199 cossos de dansa, 273 a sopar, 157 a dormir i 

117 a dinar. A través de la federació ens va proposar una sèrie de preus per la gent que es quedés a dormir, 

dinar o sopar. Aproximadament uns 40€ o 30€ per ballador/a (depèn de si es queden a dinar o no). Si falten 

diners, la federació ajudarà amb una subvenció. Probablement la federació ens pugui ajudar amb uns 

2500€, l’ajuntament del poble ens dóna 2800€ per realitzar l’activitat. S’intentarà que amb el que paguen 

els balladors es pugui cobrir el cost de dormir i algun àpat.  

Es presenta el pressupost i en Roger explica amb quins números estem jugant. Seriunon no fa el càtering, 

Vilanova no vol fer el preu i en Serrat fa un preu de 7.25€ al sopar. En Coderch fa un menú de 9€ sopar, 5€ 

esmorzar i 10€ dinar. S’ha  d’estipular un preu per sopar per a totes aquelles persones que vinguin com 

acompanyants. Els pares ( tant de marboleny com d’altres entitats) pagaran més pel sopar que els 

balladors. Hem d’aconseguir que els nens de marboleny tinguin el sopar pagat. 

En David proposa que els pares de l’esbart ajudin a fer alguns àpats per reduir el cost. És a dir, que cuinem 

el dinar, el sopar i l’esmorzar nosaltres. Pot portar feina però ajudaria a reduir molt el cost. En Roger explica 

a la gent com ho fem per acomodar a tots els balladors per dormir. Estaran repartits entre el càmping i la 

casa de colònies. 

Amb vistes als números que tenim hem de triar si preparem els àpats nosaltres o contractem algú exterior. 

Els pares demanen que busquem músics per la festa del vespre, mirar  aconseguir músics a molt bon preu. 

A tots els esbarts que vinguin els hi donarem un obsequi, els pagarem un berenar i segurament 

necessitaran un equip de so per quan facin l’actuació. 
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Iniciem un debat per saber com i qui fa els àpats.  

Es demanarà en Coderch si el preu de 9€ el sopar el podria rebaixar si nosaltres féssim de cambrers. També 

es demanarà a Coderch tot el pac: esmorzar, dinar i sopar que potser ens abaixa el preu. Llavors li direm 

que nosaltres posarem el servei i potser aconseguim abaixar el preu. 

5. Ex-balladors 

En Subi explica com crear una xarxa d'ex balladors oferint-los una quota de 15€ any per sigui formant part 

de l'entitat. Intentaríem tenir una base de dades per passar informació a exballadors per poder ampliar la 

família. Hem de pensar com podem aconseguir més gent i que quan els necessitem en certes ocasions ens 

vinguin ajudar. Trobar un mitjà/eina per comunicar als ex balladors i que es vagin reincorporen, sobretot 

per ex balladors que no es poden comprometre a seguir ballant i donar l'oportunitat que algun cop l'any es 

puguin afegir. 

Es proposa fer un tríptic per informar d'aquesta situació, la d'incorporar ex balladors. Actualment ja es fa un 

petit comunicat per ex balladors. Utilitzar els grups de whatsapps dels antics balladors per fer la difusió. 

6. Grup cintes 

L’any passat es van ajuntar dos grups de Marboleny per falta de nens i ara resulta que algunes famílies no 

estan d'acord. Alguns pares volen plegar i necessitem trobar una solució per abans del juny i aconseguir 

que les famílies no pleguin.  La Joana li va plantejar a en Roger i ell ho fa ara a junta per explicar el dilema.  

7. Precs i preguntes 

Marbostoltes: 

1. La comissió va tenir problemes de gestió interns per traslladar material, sobretot a la part final de la 

festa, ja que quedava poca gent. 

2. Es va comprar massa carn, la gent tendeix a menjar calçots i macarrons, i menys carn. 

3. També va sobrar bastant de pa, l’any que ve només encarregar-ne entre 3 i 5. 

Viatges 

1. Es proposa per part dels pares, que si un any els pares poden substituir el bus i així aconseguir reduir 

el preu del bus.  

2. Els pares demanen que abans d’informar els nens potser interessa informar a les famílies. 

 

Es queda per a la nova reunió de junta el dia 13 de maig a les 20:00 


