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Reunió de Junta - 09/03/2020 

 

Ordre del dia  
 

1. Projecte Cultura Jove 

2. Taller de famílies i infants 

3. Viatges 

4. Marbostoltes 

5. Sant Jordi  

6. Precs i preguntes  

 

Acta de la Reunió de Junta- 09/03/2020 
 

ASSISTENTS: Marta Mercader,Jordi Mercader, David Llongarriu, Albert Fajula, Teresa, Mari Gonzàlez, 

Jordi, Esther, Roger, Adrià Plana, Laura Gelis, Sergi Ventura 

1. Projecte Cultura Jove  

En Roger recorda que fa uns dies es va presentar la proposta de cultura de l’esbart d’anar a veure 

espectacles. Es planteja que aquest mes de març es vagi a un espectacle a Barcelona. A l’abril es té pensat 

d’anar al sismo, el dia 1 de maig es fa un espectacle de l’esbart d’Olot i per junt serà el dia 7 i el de juliol es 

va a Riudaura. Evidentment a l’agost es fa festa, setembre a Santa tecla i octubre fira mediterrània. El cost 

del projecte està subvencionat per la generalitat. 

2. Tallers de famílies i infants 

Dels 10 llocs disponibles hi ha 5 apuntats. 

3. Viatges  

Es fa una passada per sobre dels viatges que tenim. S’ha de pagar tot el que falta a juny, del viatge de 

Mèxic. 

 

Lluna: s’ha de tornar a fer la reserva del local pel maig. 

Sol: van a dormir a l’escala, el problema d’aquest viatge és l’autocar, llavors el canvi és que els porten i els 

van a recollir les famílies. 

(Cintes) Portugal: Es marxa el 17 de setembre, dijous a la tarda i es tornaria el dia 20. Es va amb avió ja que 

el pressupost d’en Giralt és més car. Falta trobar que algú els porti a Barcelona. A partir d’aquí s’explica 

com funcionarà el viatge i com es desplaçaran per la ciutat. Tornen diumenge a la tarda, també amb avió. El 

preu és de 200€ sense contemplar el preu d’anar a Barcelona. S’ha de discutir com es va fins a l’aeroport 

sense fer servir el bus Giralt.  

Esclops i Bastons: van a Macedonia, i teoricament són tots els balladors i balladores. El preu i les condicions 

no varien.  

Marboleny jove (Mèxic): del 17 de juliol al 6 d'agost, un total de 23 dies. Es tenen tots els bitllets comprats 

a un preu de 7000€ per persona. De moment el negatiu d'aquest viatge és de -2700€. L'organització del 

festival no han acabat d'explicar tot el programa, se suposa que tot està molt preparat, però anem mancats 

d'informació. Falten saber desplaçaments, i això pot fer que el pressupost canviï una mica. Si hi va una 

quarta persona seria la Mireia Rodriguez a l’àmbit sanitari. 

Cos de Dansa (Slovakia): Es tenia previst anar del 10 al 14 de setembre a realitzar aquest viatge i per anar-hi 

s’han d’agafar diversos vols i transports. Però han cancel·lat el festival, ja que els que el munten han deixat 
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el lloc. De moment no tenim contacte amb la nova persona que ho organitza i estem esperant rebre alguna 

notícia. Hi ha una segona possibilitat d’anar al regne basc. Estan començant a crear contacte amb el grup 

basc i ara estem esperant. 

Càlcul del pressupost dels viatges: -44€ (a falta de rebre altres despeses no calculades 

4. Marbostoltes. 

Normalment es feia aquest mes de març, llavors es proposa canviar-ho per un sopar de tancament de curs 

(abans de comenci l’estiu).  

5. Sant Jordi, 23 d’abril dijous.  

Tindrem parada a Les Preses, una parada a Olot i tindrem un taller de dansa tradicional a Olot, un taller de 

15 minuts.  

Es té previst de començar a fer la comanda i vendre roses a empreses com s’ha fet des de fa dos anys. Els 

diners fets amb les roses van destinats íntegrament a pagar viatges.  

El punt de llibre de cada Sant Jordi el fa un artista jove de La Garrotxa. L’any passat es van vendre 2000 

roses i s’han de cobrir les hores amb voluntaris.  

6. Precs i preguntes 

Trobada amb la directora general de joventut, es va fer venir el grup d’esclops una mica abans i així veiessin 

com funcionava l'entitat. Es van reunir per tirar endavant projectes, ens tenen com un model de referència. 

Es té proposat fer un documental per TV3 per explicar com funciona l’esbart. Hi ha una segona trobada a 

Barcelona.  

Es vol fer un vídeo que duri 1-2 minuts per promocionar l’essència de l’entitat. Fer vídeos per poder-nos 

vendre. Es voldria començar amb el vídeo de presentació de l’entitat més general. Es començarà el mes que 

ve per començar a planejar les gravacions de Sant Jordi.  

Es vol aconseguir que la gent estigui orgullosa de formar part de la Marboleny.  

L’Anna ja ha començat fa 15 dies que va començar i de moment molt bé. Com ha treballat en el món del 

disseny, l’estil de les publicacions que fa l’entitat han canviat.  

S’han iniciat reunions mensuals, que agrupen totes les parts artístiques de l’entitat per tenir un punt de 

trobada i posada en comú. Esbart, recerca i Ésdansa. 

Aquest any per les dates d’Ésdansa coincideix Sant Privat i el Mallol i fan la competència el dissabte al 

vespre.  

S’ha presentat la proposta del calendari a junta i l’ha acceptat. 

Queden pocs llocs per vendre al teatre. 

Han proposat de posar una font d’aigua a Marboleny. Mantenir aquesta font són uns 240€ anuals més 

comprar la màquina 1400€. El problema és que l’aigua de les Preses no agrada i el que es vol és millorar-ne 

la qualitat de l’aigua.  

El que fa aquesta màquina és tractar l’aigua per deixar-la sense impureses.  


