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Ordre del dia  
 

1. Valoració Ésdansa. 

2. Inici del Curs 2020-2021. 

3. Projecte Joves. 

4. Any Cubeles. 

a. Explicació Pep Garcia. 

b. Com ho fem extensiu a tots els socis? 

 

Acta de la Reunió de Junta- 21/09/2020 
 

Quan són les 20:05, comença la Junta ordinària amb l'assistència dels següents membres: 

ASSISTENTS: Roger Casalprim, Adrià Plana, Pep Garcia, Éric Llach, Esther Massegú, Nuri Feixas, Laura 

Gelis, Marta Mercader, Albert Fajula, Jordi Navarra, David Llongarriu, Alba Fajula, David Llongarriu, 

Sergi Ventura i Pol Ferrarons. 

1. VALORACIÓ ÉSDANSA 

Com es va veure aquest nou format? 

En general es reconeix que feia força por, però que finalment va anar tot molt bé. 

En Roger explica opinions i valoracions de gent externa a l ’Esbart i al festival, també molt positives 

totes elles. A nivell de públic, també l a gent se sentia segura anant a veure els espectacles i que es 

tenia la sensació que hi havia un bon protocol COVID-19 treballat. 

En resum, no hi ha hagut cap trucada (cap rebrot) “per culpa” de l’És Dansa. 

En Pep comenta que l ’acte del diumenge al parc (com a públic), l a valora positivament. Ara bé, troba 

desproporcionat el fet de que els balladors hagin hagut de ballar 6 vegades. També comenta el tema 

de l ’assistència de l es autoritats de l ’És Dansa, és a dir, que defensa que l es autoritats vagin als 

actes previstos, però que no cal donar-los tanta importància als consellers/es que assisteixin a l ’És 

Dansa. 

En Roger informa que en gairebé tots els espectacles hi va haver un 90 % d’aforament, el que es 

valora molt positivament. La Laura creu convenient posar un punt d’informació a l a Plaça Major de Les 
Preses, degut a les demandes que han tingut aquest any. 

En Roger fa un petit apunt sobre l es subvencions econòmiques que ens han donat (o estan 

confirmades). A la següent reunió se’n detallaran els números més exactes. 
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2. INICI DEL CURS 2020-2021: 

En Roger informa que l a setmana passada vam i iniciar els assajos de l a nova temporada, mantenint 

protocol de COVID-19 establert durant l a temporada anterior, amb petites modificacions: els balladors 

es poden estirar al terra, que depenem de l a Generalitat de Catalunya (no del Ministeri de Salut), 

entre d’altres. Demà tothom rebrà el nou protocol. 

Tenim 21 monitors, durant aquest any. El grup d’adults actualment està complet (20 persones), amb 

possibilitat d’arribar a uns 25 balladors com a màxim. Això representa uns 20 socis nous per l ’Esbart 

Marboleny. 

Aquesta any no hi ha noves altres, degut a no poder fer una adequada publicitat. S’han començat a 

trucar als balladors que han plegat aquestes darreres temporades i també a diferents persones que 

han participat al Petit És Dansa. També es proposa fer assajos de “portes obertes”, on els propis 

balladors en puguin portar d’altres. 

Properament es farà publicitat a Ràdio Olot, subvencionat per l ’Ajuntament d’Olot. També es te 

pensat fer un correu massiu a diferents escoles per difondre Marboleny als diferents alumnes. 

3. PROJECTE JOVES: 

L’Ester ens explica que el Projecte Joves de l a temporada passada, no va tenir l ’èxit esperat degut a 

la pandèmia del COVID-19. 

De cares al pròxim curs, l ’Ester proposa tornar a començar el projecte, donant prioritat als 

balladors/es que es van apuntar l ’any passat (8 participants + 1 acompanyant) i si no, buscar noves 

persones. 

La Junta acorda tirar endavant el projecte per aquesta temporada. 

4. ANY CUBELES: 

S’està preparant el centenari de l ’Any Cubeles, organitzat per una comissió (engloba a persones de 

l’Esbart i persones alienes a Marboleny). Consistirà amb un conjunt d’actes que homenatjaran al Sr. 

Manuel Cubeles. 

En Pep Garcia pren l a paraula. El 3 de desembre serà l ’acte  inaugural a Barcelona. En Pep, proposa 

organitzar algun acte per poder-ho explicar a la gent de l’entitat Marboleny. 

El Departament de Cultura, ens demana si podem coordinar el centenari del Sr. Cubeles. S’està 

pensant una cosa molt integradora amb diferents Esbarts, tenint en compte l a situació actual de 
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pandèmia. Es proposen 4 o 5 actes on tots els Esbarts i Associacions, relacionades amb el 

coreògraf, puguin organitzar el seu acte en homenatge a Manuel Cubeles. 

Com ha dit el 3 de desembre, està pensat que comenci l ’espectacle al Teatre del Casino de l ’Aliança 

del Poble Nou (pensat per unes 100 /130 persones), canviant l a i dea i nicial pensada de l ’espai degut 

a la pandèmia. 

El primer acta, j untament amb “Músics per l a Cobla”, es publicaran 4 CD’s de danses i coreografies 

seves. En principi aquests enregistraments es presentaran a l a sala d’assaig del Palau de l a Música. 

Aquesta despesa està prevista en el “Fons de Caixa” i en una partida extra al pressupost ordinari de 

l’Esbart. 

Un altre espectacle que es té pensat és dur a terme una formació, j untament amb “Agrupació 

d’Esbarts”, donant a conèixer l a seva tècnica i alguna de l es seves danses. S’ha pensat de fer a 

Rubí, oberta a tothom (en principi). 

I, finalment, un altre espectacle pensat serà celebrar una miscel·lània en homenatge al Sr. Manel 

Cubeles, escrits per varis escriptors de prestigi. 

En Roger explica que l’Esbart Marboleny està previst que participi en: 

· 3 danses que surten en la pel·lícula “Erase una vez”. 

· La creació d’un Espectacle Cubeles. 

Demà tenen una reunió a l es 12:00 per acabar de concretar més temes. A l es pròximes reunions de 

Junta se’n donaran més detalls. 

En Pep proposa que a l ’edició de l ’És Dansa 2021 pugui haver algun acte en memòria del Sr. Manuel 

Cubeles. 

S’acaba la reunió quan són les 21:30. 

 

 


