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Reunió de Junta - 30/06/2020 

 

Ordre del dia  
 

1. Assajos Marboleny 

2. Programació Ésdansa 

3. Pressupost Ésdansa 

 

Acta de la Reunió de Junta- 30/06/2020 
 

ASSISTENTS: Albert Fajula, Jordi Mercader, Marta Mercader, Jordi Castanyer, Arnau Brosa (fins a mitja 

reunió), Anna Fonolleda (inici), Gina Min Chinchilla (inici), Adrià Plana (inici), Èric Llach (inici), Núria 

Feixas i Roger Casalprim. 

1. ASSAJOS MARBOLENY 

Finalment, després de rebre les enquestes (avui era l’últim dia), s’ha vist que les famílies estaven 

disposades fer assaig tant el juliol com l’agost. Per tant, s’ha quedat que es farà assaig des del grup de 

cascavells fins a cos de dansa durant tot el juliol i l’agost, fins al ‘Ésdansa. Després de l’Ésdansa es farà 

una parada. I es plantejarà més endavant si els grup volen continuar durant el mes de setembre o ja es 

para fins al nou inici de curs. 

2. PROGRAMACIÓ ÉSDANSA 

S’ha adaptat l’Ésdansa a les mesures que hi ha o que tenim a data d’avui. Per tant, hem reduït la 

programació de 7 dies a 4 dies. L’Ésdansa serà del dijous 20 al diumenge 23 d’agost.  

La premissa que ens hem marcat a l’hora de crear aquesta programació ha sigut intentar mantenir les 

línies o objectius marcats fins a dia d’avui en les edicions passades del festival. O sigui, mantenir la 

formació, la creació i la participació d’alguna manera o altra i també intentar mantenir aquest treball 

dels 360º en la dansa. I també intentar mantenir aquesta línia dansa-paisatge i experiència pel públic.  

Estem treballant amb 5 espais on els estem adaptant al protocol covid que s’està començant a treballar 

amb el grup “d’experts” de Marboleny.  

Aquesta espais, ja són coneguts per tots i són: 

Centre Cultural 

Plaça Major 

Espai de dansa (sala d’assaig i jardí de davant la sala petita) 

Espais verds (Parc de Pedra Tosca i espai encara no conegut per ningú – s’ha de buscar) 

Recinte Ésdansa 

Els formats tants d’escenaris com de col·locació del públic serien els utilitzats normalment, però amb 

un aforament molt, molt reduït.  
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L’espai més canviant, potser és el Recinte i per tant, us expliquem a grans trets com quedaria. Us heu 

d’imaginar que el fons d’escenari serà la pista de tennis o sigui que el recinte passarà a tenir un format 

horitzontal. L’escenari serà una mica més petit, però amb la mateixa estructura. I el públic estarà 

col·locat a 1,5m de distància entre caps i per tant, tindrem un aforament d’unes 140-165 persones.  

Tal com hem dit, la línia de formació la mantindríem. I com la mantindríem? 

Adults: Faríem 3 tallers el dijous i 3 tallers el divendres. És farien a l’espai de dansa i estarien limitats a 

un grup de 20 persones. Hem estat parlant amb els formadors i s’intentaran fer tallers amb que cada 

participant pugui fer-ho de manera individual i mantenint la distància de seguretat. El protocol a seguir 

en aquest cas, seria el mateix que ja s’està duent a terme amb els balladors i balladores de Marboleny. 

Joves: Faríem 2 tallers el dijous i 2 tallers el divendres i el funcionament seria el mateix que els adults, 

però es realitzarien els tallers al Centre Cultural. 

Petits: S’oferirà també formació, però no de manera presencial, sinó que la idea és poder fer una 

formació virtual relacionada amb l’espectacle familiar del cap de setmana. La idea és enviar-los cada dia 

una capsula formativa a les 9h del matí i que cada nen/a pugui veure-la quan li vagi millor.  

Amb tot això, adjuntem la graella de programació 

3. PRESSUPOST ÉSDANSA 

Us adjuntem en un document a part el pressupost. Però us expliquem una mica quatre punts. 

Hem reduït el pressupost de l’Ésdansa de 235.275,88€ a 134.481,37€.  

Entrem en detall a les diferents partides del pressupost. 

Comencem per les DESPESES: 

A nivell de programació, el 2019 el balanç va ser d’una despesa de 81.254,15€, aquest 2020 s’ha reduït 

a 34.692,20€. Això és degut que no tenim les companyies internacionals ni l’allotjament i manutenció 

d’aquestes. 

A nivell de personal, el 2019 el balanç va ser d’una despesa de 25.395,73€, aquest 2020 és de 

23.020,17€. Aquesta rebaixa es deu a que aquest any no es contractarà una persona extra l’estiu.  

A nivell de secretaria i administració, reduïm la despesa de 11.937,07€ a 8.054,51€ ja que hem reduït 

els desplaçaments a reunions i diferents allotjament que podíem tenir durant la setmana a aquí i que 

aquest any intentarem evitar. 

A la partida de Promoció, teníem una despesa de 23.500,29€ i aquest any tenim previst una despesa de 

13.372,47€ això és degut a que imprimirem molt menys material gràfic i també reduïm a nivell de 

promoció als mitjans de comunicació. 

Tenim 4 partides que fan referència a la posada apunt dels diferents espais. Per una banda hi ha la 

partida de bar que aquest any s’ha decidit no fer-lo de moment. Llavors hi ha la partida de 

infraestructura i fungibles que l’hem reduït de 76.263,16€ a 47.166,02€.  De totes maneres, hem creat 
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una partida nova per fer front a les despeses que ens pugui generar dur a terme aquest protocol covid 

als diferents espais.  

I per últim, tenim la despesa del campus que el 2019 va ser de 11.727,57€ i aquest 2020 preveiem que 

serà de 3.176€. 

I a nivell d’INGRESSOS: 

A nivell d’ingressos propis hem reduït la partida de 50.899,47€ a 6.681,37€. Aquesta reducció és 

deguda a que no es farà bar i a que, tal com us hem explicat, els aforaments en el diferents espais són 

molt reduïts per tal de garantir la seguretat del públic. 

A nivell de finançament privat, l’any passat vam tenir un ingrés de 27.818,08€ i aquest any el comptem 

a 0€. Perquè? Perquè creiem que moralment no és l’any d’anar a demanar col·laboració a les empreses, 

que segurament moltes han quedat tocades per aqueta situació. Evidentment es parlarà amb totes 

elles i si algú vol fer la col·laboració, benvinguda serà. També, una gran part d’aquesta quantitat venia 

dels Fons de Caixes – Caixabank (20.000€) i amb les converses que hem mantingut fins ara amb la Caixa 

és que aquest any destinaran aquestes partides a projectes socials i per tant, tampoc no hi comptem. 

I a nivell de finançament públic ja que és un any difícil hem reduït la previsió respecte el que ens van 

donar l’any passat de 188.370,69€ a 127.800€. De totes maneres, a tots els projectes presentats s’ha 

demanat la mateixa quantitat que els altres anys.  

Ajuntament de Les Preses: cada any ens feien una aportació de 35.000€, aquest any amb les converses 

que hem tingut amb ells fins a data d’avui és que la seva aportació serà proporcional a la despesa del 

festival. Per tant, hem reduït la seva aportació a aquest 20.300€ que seria la part proporcional a la 

reducció de la despesa. De totes maneres seguirem lluitant perquè l’aportació de l’Ajuntament continuï 

sent la mateixa.  

Diputació de Girona: Tenim confirmats que ens aportaran aquesta 26.000€. 

Minsterio de Cultura: Aquesta partida, cada any la comptem a 0€ perquè no tenim cap input de cap on 

aniran les coses i si arriba, doncs benvinguda serà. De moment no ha ni sortit la convocatòria. 

Parelles de Ball: Aquest serà el tercer i últim any que formarem part d’aquest projecte i també ja tenim 

confirmat que ens faran l’aportació d’aquest 6.050€. 

Generalitat de Catalunya: Aquesta és la partida que hem fet una reducció d’aproximadament 50.000€, 

però que hem demanat exactament les mateixes quantitats que l’any passat amb totes les línies de 

subvenció que ens presentem. A data d’avui aquests diners no estan concedits, però si que estan 

sol·licitats pendents de la resolució. De totes maneres, durant aquest mesos hem mantinguts moltes 

converses amb l’Àngels Blasco (Directora General de Cultura Popular i Associacionisme) en que ens diu 

sempre que les partides destinades a les línies que ens presentem són les mateixes que cada any (i de 

fet està escrit a les bases de les subvencions)  i que ens tenen molt presents.  
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Amb tot això, els assistents a la reunió hem decidit tirarà endavant el festival tal i com us l’hem explicat. 

Com que érem menys de la meitat de la junta a la reunió i creiem que és una decisió important, s’ha 

quedat crear aquest document explicatiu perquè tothom estigui al cas del que s’ha parlat i que si algú 

no hi està d’acord que es tiri endavant el festival que digui la seva opinió aquí al mateix grup o em pot 

fer una trucada.  

 

 

 

 


