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Reunió de Junta - 09/06/2020 

 

Ordre del dia  
 

1. Temes relacionats amb la Covid-19. 

 

Acta de la Reunió de Junta- 09/06/2020 
 

ASSISTENTS: Núria Feixas, Sergi Ventura, Eric Llach, Roger Calsprim, Esther, Jordi Navarra, Alba Fajula, 

Albert Fajula, Adrià Plana, David Llongarriu, Gina, Jordi Subi, Laura Gelis, Pep Garcia, Jordi Castanyer, 

Jordi i Jordi mercader 

S’ha tornat els diners dels viatges i això no ha fet que hi hagi problemes de liquiditat a l’entitat 

Sergi Ventura marxa a estudiar i a treballar a l’estranger i com que el secretari ha d’estar present a 

l’entitat es fa un canvi i ara ho passarà a ser l’Adrià Plana. Aprofitem que ara la generalitat fa aquests 

tràmits gratuïts i es farà el canvi durant aquests dies. Tothom està d’acord i s’haurà de demanar DNIs 

per tornar a emplenar el full de vocals per poder fer el canvi de secretari. 

Situació de l’entitat a dia d’avui 

D’aquí a 3 dies farem 3 mesos que ha tancat la porta l’entitat. Avui havia d’arribar la normativa de la 

“nova” normalitat. La generalitat han informat que estan fent un pla sectorial de cultura popular, per 

saber quan tornarem a l’activitat. Ha d’arribar aquesta setmana. 

Estan fent un protocol per quan es pugui tornar a fer assaig. Opció 1 “obrir a juliol”, opció 2 “obrir a 

setembre” i opció 3 “obrir a l’abril que ve”. 

Depèn de l’opció es mirarà d’obrir el juliol i fer activitats per reobrir l’activitat tenint present la 

normativa de l’estat. 

Dijous que ve es fa una reunió per discutir diversos punts i escriure el pla d’obertura de marboleny. 

La sala d’assaig es consideraria zona neta, no es podrien fer servir els vestidors, no es podria fer atenció 

al públic des de l’oficina, l’ús dels lavabos quedarien limitats i altres mesures preses 

S’ha treballat amb l’Alba la readaptació del pressupost de Marboleny degut al covid-19. S’ha deixat de 

fer actuacions, els sous han baixat degut a l’ERTO, les despeses del local han baixat i d’altres. El que ha 

pujat ha sigut la despeses de monitors, ja que potser es faran assajos al setembre i segurament hi ha 

més monitors dels que s’havien calculat. S’han perdut alguns socis, vam començar amb 144 i ara som 

129. Entre d’altres moviments que han fet variar els ingressos i les despeses. En definitiva, queda una 

reducció de pressupost comparat amb el que es va presentar al principi. 

En Pep afegeix que seria interessant buscar finançament privat per diversos projectes que vulgui fer 

l’entitat. 

Curs 2020/2021 

Si es fa assaig es començarà a juliol amb una petita modificació d’horaris que s’ha fet per adaptar-se al 

covid. Les tres seccions petites els demanaran si volen fer assaig al juliol i la resta de seccions, d’esclops 

per amunt es farà assaig tot l’estiu i setembre. 
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Es vol considerar cada grup com una “unitat familiar”, fet que llavors permetria trencar aquesta 

distància social dins les persones del grup.  

En Roger explica l’organització de l’any que ve amb grups i l’organització dels monitors i es presenta el 

nou grup (A1) per ex-balladors, famílies i tota aquella gent tingui ganes de ballar en general. 

Finalment en Roger presenta l’horari del curs que bé amb la modificació de l’horari d'esclops. 

Es planteja que els integrants del grup A1 es facin socis i que paguin la quota com a tal. 

Es vol començar a fer promoció per recaptar balladors i balladors pels grups dels petits i fer promoció 

del grup A1. Es busca que la gent de marboleny ajudi amb aquesta promoció. 

En Pep proposa que aquelles escoles de pobles que s’han presentat al projecte corrandes, l’esbart i 

porti una secció a demostrar i ensenyar el que fem i així recaptar gent per l’entitat. 

S’ha mirat en el magatzem que tenim aliments que caduquen d’aquí a un mes, a finals del 2020 i inicis 

del 2021. Amb aquests aliments es volen portar a una entitat de la Garrotxa que ho repeteixi a la gent 

que ho necessiti. 

Ésdansa no tindrà grups internacionals, les gires del festival du sud passen del 2020 a 2021. Es farà una 

reducció de format i dies, aforaments petits amb unes 250 persones aproximadament i de dijous de 

diumenge. Es parla de diferents formules que s’adaptin a la normativa del govern i garantir la seguretat 

dels assistents. Tanmateix encara estan esperant a rebre formació del govern per saber si podrem tenir 

un grup de dansa a l’escenari agafats de la mà, i no es cobrarà aquest any als col·laboradors Ésdansa. 

Es mirarà que es considerin els grups com a unitats familiars, si no es pot es farà un Ésdansa digital. 

Es buscarà trobar llocs on desenvolupar les actuacions. 

La data límit per saber com serà o no, la sabrem el dia 30 de juny. És a dir si el 30 de juny encara no s’ha 

rebut informació oficial es prendrà la decisió per si es fa o no. 

Iniciem el torn de paraula per compartir opinions de la junta. 

-potenciar espais oberts, reorganitzar espais, fer els espectacles diverses vegades per poder fer que 

vingui més gent, proposar espectacles de pagament online,  

A nivell de pressupost com es reduïm grups internacionals i dies, les despeses són molt inferiors.  

S’obre el debat per saber si després de tot el comentat seguim amb el festival o no. Finalment es 

decideix que si i que s’anirà valorant amb la situació epidemiològica.  

 

 


