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Reunió de Junta - 17/06/2019 

 

Ordre del dia  
 

1. Trobada d’Esbarts 

2. Balls tradicionals Celtes 

3. Ésdansa 

4. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 17/06/2019 
 

1. Trobada d’Esbarts 

El menjar va anar molt bé. En quant a l’hora d’organitzar el sopar va ser un poc caos. Tothom anava a la 

seva i hi va haver manca d’organització. Sobretot una hora abans.  

A nivell de públic la gent no voltava, sinó que es quedava a veure els seus coneguts. Si la gent s’hagues 

mogut més ho haurien vist tot.  

Alguns pares es queixaven que no estava prou explicat, tot i els mapes no sabien com funcionava i per 

tant es van perdre altres coses.   

A la pròxima com que els públic no es movia, el que farem serà moure als balladors d’escenari. 

Els esbarts els va agradar el format de ballar al carrer 

A la pròxima informar millor a la famílies 

Els guies demanen una reunió prèvia, ja que anaven molt perduts.  

Un dels principals problemes va ser que l’Estel va agafar la baixa just abans de la trobada, quan havia 

sigut ella que va organitzar gran part de la trobada. 

Alguns grups els va faltar temps des de que van arribar fins actuar 

Millorar l’accés a l’escenari 

Els petits de cada esbart van acabar cansats desprès de 3 hora d’actuar. 

Falta de comunicació per part de Marboleny el diumenge al matí 

La gent no va seguir que just desprès del sopar es feia la interacció 

Van començar a tocar quan faltava gent  

2.  Celi – balla tradicional celtes 

Demana utilitzar l’espai de marboleny per realitzar les seves classes 

1-llogar la sala o 2- que es faci monitora 
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Si es fa s’hauria de fer a un horari que no afecti, dilluns o els matins. Si al final el ``lloga`` s’han de deixar 

molt clares les condicions. 

En Roger explica la situació de la persona que ens ho ha demanat 

Una altra noia ha demanat si podia utilitzar l’espai per fer tallers gratuïts sobre dansa religiosa 

Es denega que es facin socis. Com que legalment no es pot llogar el local, s’hauria de canviar el nom 

com per exemple una col·laboració. S’hauria tot el curs. 

Per a futurs casos, les persones que vulguin fer ús del local s’hauria de tenir molt clar quines condicions 

posem com a entitat. 

Sorgeix el problema quan apareix l’ànim de lucre de la persona que volen utilitzar el local 

Programar al llarg del curs activitats obertes al públic que es realitzin al local  

El problema no és l’activitat, sinó que vulgui cobrar 

Se li dirà que demani d’altre locals socials 

AL FINAL NO ES DEIXA EL LOCAL 

3. Ésdansa 

Presentació d’Ésdansa per part de la Núria 

Es passen els horaris d’aquest any i la Nuria fa resum d’Ésdansa 

S’ha canviat de dissenyadors     

S’expliquen els horaris i com anirà aquest any, llavors es passen els pressupostos i la Núria explica els 

punts de cada dia. 

Actualment les subvencions estan totes parades 

4. Precs i preguntes 

Donar totes les sortides a mes de desembre 

Encara no s’ha tancat el grup de monitors del curs pròxim 

Demà al matí es durà a terme la ballada final del Projecte Corranda obert a total. Són un total 11 

escoles 


