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Reunió de Junta - 20/05/2019 

 

Ordre del dia  
 

1. Balanç d’activitats 

2. Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironines 

3. Intercanvi amb Laurèdia 

4. Tallers Ésdansa’T 

5. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 20/05/2019 
 

ASSISTENTS: Ester Massegur, Estel Carrillo, Albert Fajula, Pare Castanyer (grup sol), Sílvia Pages (mare 

cintes), Aina Danes, Adrià Plana, Adrià hokey, Alba fajula, Pol Ferrerons, Joana Vila, Sergi Ventura, Nuri 

F, Roger Casalprim, David Llongarriu, Laia Colomer, Teresa Nadal 

I. Balanç d’activitats (colònies de cintes i sol) 

Es fa una repassada dels pressupostos de les colònies de cintes i sol, mirem si ens falta contar alguns 

pressupostos i s’expliquen els números a junta. 

II. Trobada d’Esbarts de les Comarques Gironines 

Cal acabar de triar com ens gastem i com acabem la trobada. Entre els àpats, les colònies i totes les 

despeses es calcula que aproximadament tindrem uns 200€ de benefici. Si al final falta aportar quelcom 

ho farà l’entitat. 

En Roger ensenya tots els càlculs fets que serveixen per explicar  els resultats finals de pressupost.  

A continuació es fa una repassada de com funcionarà la trobada, amb els horaris i el funcionament de 

cada part de la trobada, des de l’arribada fins a la nit de música folk. 

S’explica a junta el funcionament de com funcionarà el berenar, com el tenim organitzat i com s’ha fet 

per ajustar el preu actual. Els esbarts han d’enviar a la Marboleny si hi ha alguna intolerància per poder 

preparar tots els àpats. Actualment només ha contestat un esbart. Es debat com organitzar el berenar i 

com col·laborar la gent.  

L’Albert és l’encarregat d’anar a cal tiu a demanar 150 talls de formatge i 150 talls de pernil. El pa es va 

a comprar a Cal noi, un total de 70 barres per les 4 de la tarda.. La fruita i l’aigua la comprem a can 

Mercader. En David Llongarriu és l’encarregat d’organitzar el berenar.  

El sopar: En Coderch és l’encarregat de fer el sopar. Actualment només tenim un menú que té un 

caràcter més adult, estem demanant si poden fer un menú infantil i ara ho negociem si ens pot fer un 

per adults i un per nens.  

Degut als possibles problemes amb el menú inicialment plantejat, es planteja un segon menú per a 

tothom i junta opta per triar el segon menú. Tots els estris els portarà el càtering. 
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El sopar serà d’unes 400/500 persones, parlem i valorem d’on anar a fer el sopar i com organitzar-ho en 

cas de pluja. L’ajuntament ens ofereix anar a fer el sopar a la pista de l’escola de la Bòbila. Llavors 

l’endemà caldrà moure 200 taules pel dinar de l’endemà. Així que si es fes el sopar a la pista llavors ja 

tindríem el material per l’endemà, a més a més ja tindrem lloc cobert per si hi hagués mal temps.  Es 

porta a debat on organitzar la festa/ballada perque es pugui ballar perfectament i sense molestar.  

Iniciem el debat per on organitzar la nit, si es fa a l’interior del centre cultural estarem molt junts i serà 

complicat de ballar, llavors si es fa a la pista tindrem més lloc per poder fer la ballada, tot i que els veïns 

es poden queixar pel soroll, encara que tenim permís de l’ajuntament. Si organitzem la ballada a la 

pista, llavors l’endemà ja tindrem el local net per quan vinguin a esmorzar els grups. La junta proposa, 

organitzar-ho tot a la pista coberta i si llavors fa mal temps entrar dins del centre cultural. La segona 

proposta és d’utilitzar la pista com a menjador i llavors utilitzar el centre cultural per fer el concert.  

La segona opció és la guanyadora. 

L’esmorzar l’organitza Coderch i després els monitors han de preparar activitats lúdiques per distreure 

a tots els que es quedin a dinar i per fer cohesió entre esbarts.  

El dinar del diumenge dia 9 les persones de Marboleny no hi estan contades, per tant tothom de 

l’esbart que hi vulgui dinar haurà de pagar 10€. Obrirem el dinar a les famílies de l’esbart però com ja 

s’ha dit hauran de pagar. El dinar també l’organitza en Coderch. 

Per servir tots els àpats haurem de demanar ajuda als pares i que serveixin el dinar, sopar… 

La barra del dissabte vespre segurament la portarà marboleny jove i cos de dansa. 

Cada esbart tindrà un guia que l’ajudarà a dir on ha d’anar i quin és el seu horari. 

Per demanar ajuda als pares i mares de marboleny, haurem d’organitzar grups per distribuir les feines. 

Es parla de si cada grup fa una tasca o fem una reunió conjunta on tothom s’apunta a fer el que vuglui. 

Es convoca per dilluns 27 a les 20:00 una reunió on es distribuiran les feines necessàries per organitzar 

les famílies i la col·laboració amb la trobada d’esbarts. 

III. Intercanvi amb Laurèdia 

Els monitors han de parlar per organitzar un programa pel dia que vinguin. Es parlarà amb cintes per 

veure quina disponibilitat hi ha per què vinguin ajudar. Es parla d’enviar un whatsapp i llavors fer una 

trobada de després d’assaig per explicar què es vol fer.  

IV. Tallers Esdansa’T 

La Núria presenta els tallers Esdansa’t i explica que les inscripcions s’obriran el dia 15 de juny per 

poder-los tenir tots tancats. S’explica que s’ha fet un canvi d’horaris respecte els de l’any passat, es 

desenvoluparà a l’escola del verntallat. 

Tenim el dels petits, joves i adultes. Els adultes es poden inscriure tota la setmana o per tallers, així 

donem més flexibilitat. 
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Els petits tindran: Esbart santa tecla de tarragona. Al dissabte al matí es faria l’espectacle final 

Adults i joves. Falta confirmar els balls del seguici de Reus, s’ha intentat portar grups de la vall d’Aran 

però és molt complicat. 

Santi Serratosa ha agafat cançons de “cantut” i vindrà a fer una petita intervenció. Petits, joves i adults. 

Jordi Rubió amb adults farà danses del Vallés i postura corporal. Amb els joves els explicarà i realitzarà 

preparació corporal. 

Miquel Barcelona li paguem l’allotjament i residència a canvi que cada dia al matí fa un taller, es 

treballarà pautes creatives i moviment em grup 

Roberto Olivan vindrà amb la seva companyia a fer residència i allotjament, a canvi farà espectacle, 

tallers al matí, en resum ens ha fet un pac de tot el que farà. Arribaran el dissabte abans de l’Esdansa 

per començar la seva residència.  

Les residències impliquen que tindrem parts dels espais on assagem ocupats, però s’haurà d’organitzar 

el muntatge i assajos i evitar problemes.  

Grups internacionals: Equador, Guatemala, Soltan d’Oman, Korea del Sud 

Es presenta el pressupost d’Esdansa, hi ha artistes que no estan contats ja que certes despeses i ajudes 

estan “assumides” per ajudes que dona la generalitat i l’ajuntament. En resum les ajudes que estan 

destinades a pagar certes artistes no apareixen aquí.  

Es farà una pròxima reunió per explicar l’Ésdansa, es va més tard que altres anys però s’ha de fer d’aquí 

a pocs dies. Les inscripcions segueixen aproximadament el mateix ritme que les de l’any passat, encara 

que no hi hagi el programa ja hi ha gent que s’ha apuntat.  

 

V. Precs i preguntes 

El negatiu del viatge d'esclops i bastons s’ha ajustat l’economia i hem arreglat el pressupost canviant la 

ruta. 

S’ha de renovar la pòlissa de crèdit, s’ha de fer a principis de juny, això ho ha de fer junta. 

Totes les empreses a partir de maig han de fer el registre horari, s’ha parlat amb Micrològic que 

gestioni una aplicació per controlar l’horari dels treballadors.  

En Roger recorda que dissabte marboleny jove fa barra per la final de copa. 

A principi de juny a la Gemma se li acaba el contracte temporal i per tant ha de passar a ser contracte 

indefinit. S’explica el funcionament i que per tant tindrà contracte fixe. 

Aquest any en Pau Romero vindrà a treballar a Marboleny a l’estiu. Comença 10 de juny fins a 20 de 

juliol, llavors del 31 de juliol fins al 28 d’agost.  
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A cada actuació Caraba envia un albarà que dirà a preu de cost el que ha costat l’actuació. Servirà per 

demanar ajudes a la generalitat.  

A la trobada d’esbarts s’ha de fer un obsequi i en Roger explica que serà una mà amb la forma del puny 

de ball de cintes.  

La pròxima reunió de junta serà 17 de juny 


