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Reunió de Junta - 13/11/2020 

 

Ordre del dia  
 

1. Projecte Músics 

2. Ex-balladors 

3. Activitats Extraordinàries 

4. Viatges 

5. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 13/11/2020 
 

A les 20:10 del dimarts 13 d’octubre, es reuneix la Junta de l’Esbart Marboleny amb els següents 

ASSISTENTS: Roger Casalprim, Adrià Plana, Esther Massegú, Éric Llach, Albert Fajula, Marta Mercader, Sergi 

Ventura, Pol Ferrarons, Núria Feixas, Laura Gelis, Pep Garcia, Jordi Mercader, Jordi Subiràs i Alba Fajula.  

1. Projecte Músics  

l’Esther fa una petita explicació del que consisteix. L’objectiu és que cada grup de Marboleny, tingui el seu 

propi grup de músics on seran ensenyats per 2 integrants del grup “Marbolets”. S’ha plantejat la opció a totes 

les escoles de músiques de la zona, per si en volen formar part.   

Aquesta setmana està previst una reunió amb el músic de Marbolets que sigui el monitor per mirar com 

s’acaba d’encarar.  

A nivell econòmic, tenim el benefici dels nous músics, ja que hauran de fer-se socis de l’entitat; mentre que, 

de despesa tindrem la del Músic (o dos) que faci de monitor (que cobrarà igual que un monitor de dansa de 

qualsevol grup).  

2. Ex-balladors 

L’Adrià explica en que consisteix aquest projecte. Gràcies també a través d’en Subi, s’està intentant poder 

contactar amb totes les seccions que han participat a l’esbart, des de la Colla Sardanista fins a l’actualitat.   

Des del mateix Esbart s’ha creat una petita comissió, amb persones “claus” de cada època perquè ens puguin 

donar un cop de mà.  

El procés, així a grans trets, serà: acabar d’afegir el ex-balladors que hagin marxat dels  

grups que ja tenen, l’Esbart Marboleny explicarà (a través d’una carta i en el mateix Whatsapp) les intencions, 

s’afegirà el whatsapp de l’Esbart als diferents grups i a partir d’aquí se’n crearà un de diferent únic i 

exclusivament per rebre els comunicats i les noticies que s’emetin des de l’Esbart.  

3. Activitats Extraordinàries 

L’Eric explica que a través de la comissió d’esdeveniments, s’està pensant en organitzar la Castanyada. 

S’exposa la idea de la cercavila, vendre castanyes casa per casa i acabar al parc de la Bòbila amb música 

(sempre respectant les restriccions de la COVID-19). 
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En principi s’hauria de celebrar l’últim cap de setmana d’octubre.  

La Marta (comissió COVID-19) i l’Albert, a dia d’avui (tal i com està la situació) no ho veuen gaire clar degut 

al canvi brusc de la pandèmia, mentre que l’Esther, és partidària d’aguantar la idea segons evolucioni la 

pandèmia, ja que queden 3 setmanes.  

En principi aquesta setmana en Roger s’ha de reunir amb l’Ajuntament de Les Preses.  

4. Viatges 

En Roger explica la incertesa del moment, de no saber si buscar diferents destins o no. Sempre que quan 

s’hagi de fer al viatge es compleixin els requisits mínims de salut, si no es tombarà i no es farà.  

També s’explica que la feina actualment a buscar viatges i destins, no és tanta com l’any passat.  

En general, es creu convenient moure els viatges i llavors mitjans març, abril o maig, anul·lar-lo o tirar-lo 

endavant d’acord amb la decisió que es prengui en el seu moment de la Junta. També surt la idea de tenir 

com un “plà B” més nacional i, com a última opció alguna casa rural, alberg, etc...  

5. Precs i preguntes 

A part dels punts de l’ordre del dia, surt el tema del teletreball, degut a la situació actual. En Roger obra el 

debat per tal d’intentar evitar el màxim contacte entre els treballadors de la oficina, combinant el teletreball 

i el treball presencial a la oficina. Es decideix proposar-ho a les treballadores del despatx i buscar una decisió 

conjunta.  

També es treu el tema de les mascaretes a l’assaig. En Roger treu el tema d’aconsellar als balladors que ballin 

amb mascareta, ja que actualment estem nombrats “grups de convivències”, però a la pràctica no ho soms.  

Des de la Junta es decideix que les properes dos/tres setmanes s’obligarà a utilitzar la mascareta durant 

l’assaig.  

Demà s’emetrà un comunicat a totes les famílies.  

 

 

 


