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Reunió de Junta - 11/11/2019 

 

Ordre del dia  
 

1. Sortides i intercanvis 2020 

2. Precs i preguntes  

 

Acta de la Reunió de Junta- 11/11/2019 
 

ASSISTENTS: Roger Casalprim, Esther Massegú, Alba Fajula, Sergi Ventura, Paula Navarra, Gina 

Chinchilla, Ester Espuña, Mari Gonzàlez, Albert Fajula, Adrià Plana, Èric Llach, Joana Vila, Jordi 

Castanyer, Teresa Nadal, Jordi Navarra, David Llongarriu, Jordi Subiràs, Anna Fonolleda, Núria Feixas. 

1. Sortides i intercanvis 2020 

Lluna: proposta semblant a la de l’any passat, varem passar el dia a Hostalets. Per això aquest any es vol 

tornar a fer el mateix. No es pot reservar amb tant de temps, així que ho farem per febrer. El preu de la 

sortida serà el mateix que el de l’any passat, 25€. Inclou el lloguer de l’espai i menús.  

Sol: Marxar el cap de setmana del pont de l’1 de maig. En Roger pregunta si fem 1 i 2 o fer dia 1, 2 i 3. La 

sortida es faria a l’Escala a un alberg del xensecat amb un preu de 75€ + 40€ (el preu depèn de si es fa una 

nit o dues), que inclou àpats, autocar i estada. L’actuació es faria el divendres a la tarda per això hauríem de 

marxar al matí.  

Reduir el pressupost, es planteja que per no agafar autocar utilitzem cotxes particulars. Es demanarà a les 

famílies si volen 1 o 2 nits. 

Cintes: A moment actual no tenim sortida, es va fer una trobada amb antics monitors i actuals, aquest any 

es vol allargar i fer dues o tres nits. Estem mirant un intercanvi a Portugal, però encara no se saben dates. 

La segona oferta és al sud de França a Marsella. 

Esclops i bastons: El viatge dels dos grups serà a Macedònia (altrament conegut com a Riudaura), del 20 de 

juny a 1 de juliol. Van a dues ciutats diferents on es ballarà. El primer preu és de 450€ amb un marge de 

100€. En Roger planteja la situació econòmica i explica com podem modificar i arreglar els números. Junta 

planteja que quan es presenti a les famílies que el preu de 500€ i que si el preu el podem arreglar per 450€ 

serà molt millor. A la primera ciutat ens fan pagar l’estada i per això es busca una alternativa. 

Marboleny jove: La proposta és anar a Mèxic, del 17 de juliol al matí i es torna el 6 d’agost. S’ha parlat amb 

4 agències de viatges i una cinquena, la més econòmica és de 840€-880€ que inclou el vol i les maletes amb 

anada directe. Es planteja l’opció de fer-ho personalment però es preveu que si hi ha un error el preu per 

arreglar-ho seria molt alt. S’haurà de sumar despeses d’àpats, ja que es va viatjant per el país. Es té calculat 

un preu de 1000€.  

Cal tenir present que els monitors no paguen el viatge, ja que van a treballar i estan com a responsables 

dels balladors. Per cobrir la diferència per cobrir el seu viatge ho hauríem de fer a través de subvencions.  

Tot i així encara estan buscant diverses maneres per baixar el preu del viatge. Com a grup han realitzat 

activitats per baixar el preu final del viatge.  
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Cos de dansa: Del 10 al 14 de setembre a Eslovenia, hi ha dos preus, el d’agència i el fet per nosaltres. Amb 

la condició de saber qui va i qui no va al viatge. Si ho fem per agència sols costa 10€-20€ més per persona. 

Es calcula que el preu final aproximadament serien 250€-260€ (vols). El transport des de l’aeroport fins el 

festival i la despesa encara no està calculada. Per anar a l’aeroport si es va bus o cotxes varia molt el preu, 

llavors s’ha de plantejar al grup si volen assumir la despesa de l’autocar o autorganitzar-se i anar amb 

cotxes particulars. Si es va amb cotxe costa 29€ el cotxe transport i pàrking. 

 

2. Precs i preguntes 

Suggerències: Que com a entitat tothom tingui l’oportunitat de fer un viatge estrella. Llavors amb temps es 

pot saber, fer diners i treballar per abaratir costos. Com més caixa faci el grup millor sortirà el preu del 

viatge. 

Es veu molt positiu que avisem a novembre a les famílies per poder-ho preparar. 

Ha agradat que es pugui plantejar primer a junta, llavors a les famílies i finalment a tot l’esbart. 

Cada categoria pot preparar-se per fer un viatge gros i saber-ho amb temps. 

 

Més informació: 13 de desembre es fa reunió de viatges i dates. Hem de convocar famílies per informar del 

preu per saber la seva opinió i si cal buscar una opció B. 

I.  


