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Ordre del dia  
 

1. Assajos 

2. Any Cubeles 

3. Pressupost 2020-2021 

4. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 11/01/2021 
 

Quan són les 20:05, comença la reunió de Junta de Marboleny, amb els assistents que tot seguit 

ressenyem: 

ASSISTENTS: Roger Casalprim, Pol Ferrarons, Mari Gonzalez, Núria Feixas, Esther Massegú, Eric Llach, 

Alba Fajula, Adrià Plana, Jordi Mercader, Sergi Ventura, Anna Fonolleda, Marta Mercader, Albert Fajula 

i Laura Gelis. 

1. Assajos amb la normativa actual. 

Atesos a la normativa actual, no es poden mantenir els assajos presencials a la sala d'assaig, per tant es 

reprenen els assajos virtuals. Els monitors sí que es podran desplaçar a la sala d'assaig. 

Presencialment, a la sala d'assaig, només hi haurà els assaigs preparatius per l'Any Cubeles, ja que no hi 

ha altra alternativa. Tant amb ells, com amb els monitors se'ls expedeix un certificat des de l'Esbart. 

En principi és una mesura temporal, si s'allarguen molt les restriccions, aleshores es plantejarà més 

seriosament quines accions es duran a terme. 

S'obra un petit debat sobre les mesures preses i explicades anteriorment. Finalment es decideix anul·lar 

als assajos aquesta setmana de Gala i Moixiganga i que es reprendrà la setmana següent. 

2. Any Cubeles 

En Roger, explica per sobre en què consistirà l'Any Cubeles i també les activitats que hi ha previstes a 

dia d'avui. S'explica que l'Acte Inaugural finalment se celebrarà al pròxim 28 de Gener a porta tancada i 

amb retransmissió en línia. També es comenta que al llarg del mes de febrer es durà a terme un acte a 

Marboleny per inaugurar l'Espai 

Manuel Cubeles i explicar tot l'any als socis i sòcies. 

3. Pressupost 2020-2021. 

En Roger explica el pressupost previst per aquest exercici, que s'adjunta en aquesta acta. S'explica 

partida per partida per argumentar l'augment o la disminució en la previsió. 

En Roger proposa la NO renovació del contracte de treball de l'Anna Suriñach, (que finalitza d'aquí a un 

mes, 17 de febrer) degut bàsicament a dos temes: falta de finançament i el segon tema, el més 

important, és la falta de feina, ja que no hi ha actuacions, ni viatges... (no hi ha suficient feina per a 2 
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persones). Fent la confecció del pressupost s'ha intentat, fins a 3 combinacions possibles, la 

primera combinació va ser apujant el sou de les dues treballadores de l'oficina (una mesura que es té 

ganes d'implementar algun cop), la segona combinació va ser mantenir les mateixes condicions 

econòmiques i la tercera combinació és reduint una persona. Finalment es decideix presentar la 

proposta tres de pressupost perquè la resta de pressupostos sortien negatiu i no es veia la manera de 

retallar. 

Després d'un debat conjunt, es decideix no renovar el contracte de l'Anna Suriñach i s'acorda 

comunicar-li com més aviat millor per tal que es pugui organitzar. Finalment també es comenta que per 

possibles feines de disseny, s'hi mantindrà una relació. 

4. Precs i preguntes. 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 


