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Ordre del dia  
 

1. Valoració del Curs 2018-2019 

2. Subvencions 

3. Estat de comptes 

4. Curs 2019-2020 

5. Projecte de Creació de Públics 

6. Festa de Nadal 

7. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 21/10/2019 
 

Assistents: Roger Casalprim, Esther Massegú, Sergi Ventura, Pep Garcia, Ester Espuña, Jordi Navarra, Teresa 

Nadal, Paula Navarra, Gina Chinchilla, Estel Carrillo, Núria Feixas, Marta Mercader, Jordi Castanyer, Adrià 

Plana, Albert Fajula, Èric Llach i Aina Danés. 

 

1. Valoració Curs 2018-2019 

Sortides 

En Roger planteja com ho podem fer per avisar tan abans com sigui possible a les famílies dels viatges i les 

sortides. 

Viatges 

Esclops i bastons (Polònia) 

Va agradar, va anar bé. Algunes es van lesionar, van acabar cansades. Durada total de 15 dies. No es va fer 

llarg. (Valoració de famílies i balladors). Hem tingut pèrdues de sols -200€. 

Marboleny jove (Romania) 

Per a futurs viatges hem d’intentar no encavalcar dos viatges a la vegada, internament. Moltes hores de bus 

per les poques actuacions que es van fer. Si l'esbart va a ballar, estaria bé que es poguessin fer més 

actuacions. Hem tingut pèrdues de -6.000€, ja que alguns balladors al final no van venir. 

Cos de Dansa (Praga) 

En general va anar bé, tot i el petit problema que es va tenir a la tornada. Vam anar amb un pla inicial de 

poques actuacions, vam acabar fent moltes actuacions. Es va haver de pagar un bitllet d'avió de 500€ per 

poder solucionar l'avió extra. 

Actuacions 

S’han fet moltes actuacions cobrant, es calcula que quasi s’han fet 7.000-8.000€ en actuacions. 

2. Subvencions 
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El dia d'avui encara no estan tancades, tot i que algunes ja estan atorgades. En Roger repassa les 

subvencions que rep Marboleny. Hem rebut subvencions per part de l'ajuntament, la diputació, la 

generalitat i el ministeri. Tot i això encara falten cobrar 5 subvencions. Encara no hem cobrat el 20% de les 

de l'any passat 

3. Estat de comptes 

La setmana passada es va arribar al límit de la pòlissa que tenim amb la caixa, la Núria i l'Esther van fer dues 

aportacions per poder pagar vestuari i nòmines. Ara esperem a cobrar a finals de setmana 114.000€, que 

serviran per pagar tot el que es deu. 

En Roger explica a la junta com funciones les subvencions, com millorarem els números i com ho fem per 

pagar tot el que es deu per no quedar-nos amb números vermells. 

La pòlissa es renova cada mig any. 

En Pep planteja que la tresoreria sol estar tensada i que això és un perill per l'entitat, és a dir que solem 

treballar amb números vermells. Explica que vam aprovar un pressupost de 230.000 € per l'Esdansa 2020 

sense tenir-los. Anem sempre amb l'aigua al coll i planteja si això es podria gestionar o canviar. 

A Marboleny li faria falta tenir un fons, per no haver de patir constantment. 

La junta planteja que depenem molt de les subvencions i que sense elles no podríem seguir fent el que 

estem fent.  

Un cop cobrades les subvencions, els primers a cobrar seran les persones que han posat diners a l'entitat 

per no arribar al límit. Llavors un cop es cobri, podrem sanejar tots els números. 

Tenim sort que tot i que estem vivint una situació complicada en l'àmbit de societat, seguim rebent 

subvencions per part de l'entitat pública. 

4. Curs 2019-2020 

Es comença explicant els monitors de la plantilla d'aquest any i les coordinacions. 

Tenim la coordinació de Marboleny escola, la coordinació dels grups d'adults i la coordinació artística de 

l'entitat, que hi ha la Marta, la Joana i en Pep. 

Es presenten els i les noves monitores d'aquest any. 

La Marta explica que els monitors són els representants de l'entitat de cara a les famílies, llavors resumeix 

el paper i relació dels coordinadors amb els monitors. Intentem fer planter de monitors per poder fer una 

renovació i que entrin noves cares. 

Som el mateix nombre balladors que l'any passat, tot i que hi ha hagut altes i baixes. 

En Roger presenta els números de balladors de cada secció i explica les altes i les baixes dels diferents 

grups. 
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5. Projecte de Creació de Públics 

Hi ha una subvenció de la diputació de Girona, que ens hi presentem, a continuació es fa una explicació del 

motiu que ens ha portat presentar-nos-hi.  

Al jovent no pot o li costa molt apropar-se a la cultura i a través d'aquest projecte se subvencionarien certs 

espectacles. Dos joves de cada secció, a partir d'esclops fins a cos de dansa, podrien gaudir d'aquesta ajuda. 

L'objectiu final seria que al final tota la secció anés a veure espectacles de dansa d'arreu de Catalunya, 

actualment hi haurà dos representants per grup per anar a veure espectacles durant l'any. L'entitat pagaria 

l'espectacle per llavors cobrar-ho de la diputació, els balladors no haurien de pagar res. Es comença a partir 

de febrer i es faria una activitat per mes. 

A la llarga seria per aconseguir crear una dinàmica que serviria per anar a veure espectacles de cultura. 

Informaríem els membres de l'entitat sobre tot el ventall cultural d'arreu de Catalunya. 

6. Festa de Nadal 

Es planteja el 21 de desembre (dissabte), ja que i si es fa un diumenge, alguns organitzadors han de marxar 

per anar a Barcelona. 

A Marboleny sempre ho hem fet coincidir amb la Marató de TV3, però aquest any la fan a Olot, així que 

millor es busca un altre dia. 

Descartem el dia de la marató, ja que es fa a Olot. Es mirarà de fer el 22 de desembre, però si el local no 

està disponible, es faria el 14. 

7. Precs i preguntes 

L'Estel Carrillo planteja el dubte de com és que no sabem ballar sardanes. Som un esbart tradicional però 

no tenim formació per saber-la ballar ni comprendre. Es planteja si l'esbart pot ensenyar a ballar sardanes, 

introduir-la com una dansa més. 

L'Estel planteja que els grups més petits fan sempre els mateixos balls, que van passant els anys i que els 

balls són els mateixos i només canvien les cares. Els pares que van habitualment als espectacles veuen 

sempre el mateix. Demanen per tant una mica de variació.  

En Pep explica les complicacions que hi ha per adaptar i crear danses per infants, que es podria fer però que 

requereix temps. 

(Estel) La durada dels assajos, estan plantejades per algun motiu? Com es tria el que dura cada assaig? 

La Marta explica que la durada s'ha anat afilant al llarg dels anys i hem acabat veient que l'horari que 

utilitzem actualment és el que funciona millor. 

En Roger explica l'intercanvi del curs passat amb Andorra que no es va poder fer. 

Abans de presentar les sortides a tota l'entitat, es farà una reunió amb cada grup per dir dates i preu però 

no lloc i així les famílies podran donar la seva opinió abans que es faci públic. Llavors portar a junta les 

visions i punts de vista de les famílies i finalment presentar-ho a tota l'entitat. 
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La nova data per fer reunió de junta, 11 de novembre a les 20:00 h. 

Es proposa per fer l'assemblea el 13 de desembre a les 21:00 h. 

 

 

 


