ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL
20 DE MARÇ DE 2015
En el dia a dalt esmentat i sota la presidència del Sr. Jordi Bartolomé i Antonés,
president de l’Entitat, i actuant de secretària la que ho és de l'Esbart, Núria Llugany
i Fontanet, se celebra la única Assemblea General de Socis corresponent a l’any
2015, amb l'assistència dels membres de la Junta Directiva relacionats a
continuació:
Sr. Jordi Bartolomé
Sra. Anna Bigas
Sr. Albert Viñolas
Sra. Núria Llugany
Sra. Montserrat Garrich
Sr. Xavier Olaria
Sr. Jordi Mustieles
Sra. Anna Vinyoles
Assisteixen a l’Assemblea 33 socis. Hi han 7 delegacions de vot.
L’ordre del dia és el següent:


Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.



Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria econòmica i dels Comptes de
l'exercici 2014.



Aprovació de la quota de socis 2015 i 2016.



Autorització al president i al tresorer per representar l’entitat davant de les
Administracions Públiques, hisenda, la seguretat social i altres entitats i
organismes.



Lectura de la Memòria d’activitats 2014.



Informació sobre el projecte Digitalització 1000 fotografies.



Campanya de recopilació de documentació antiga (programes, fotografies,
videos, objectes, etc.).



Elecció de càrrecs.



Precs i preguntes.

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR
El Sr. Jordi Bartolomé dóna la benvinguda a tots els socis assistents i dóna pas a la
Sra. Núria Llugany, secretària de l’entitat, que procedeix a llegir l'acta de
l'Assemblea.
L’acta és aprovada per unanimitat.
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2014
El Sr. Jordi Bartolomé cedeix la paraula al Sr. Albert Viñolas, tresorer de l’entitat,
que presenta als socis la memòria econòmica de l’Esbart a 31 de desembre del
2014.
El Sr. Albert Viñolas fa esment de la nova llei de l'Impost de Societats que implicarà
tributar per totes les quantitats rebudes en concepte de ballades, entre d'altres
novetats.

La memòria econòmica del 2014 s’aprova per unanimitat.
A continuació es transcriu la memòria aprovada.
1.- ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ
L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES, domiciliat a Barcelona, Plaça de les Beates, 2, 2n. figura
inscrita en el Registre Jurídic d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
0850 i te assignat el CIF G58348806.
Els fins de l’associació són:
a) La investigació, compilació, conservació, divulgació de la dansa i costums tradicionals
catalanes en tots els seus graus amb el màxim rigor històric i etno-científic i totes les
activitats annexes, com són: publicacions, edició de llibres, revistes, fulls informatius i
explicatius, edició d’enregistraments d’àudio i vídeo en qualsevol format, cursets, tallers,
conferències, representacions en teatres i a l'aire lliure, festivals, etc., i en general tot allò
que estigui relacionat amb la cultura catalana, i que la seva actuació no tingui caràcter
competitiu.
b) Promoció de serveis per tal d'assolir aquests objectius.
c) Qualsevol altra activitat que hi estigui relacionada.
Les activitats dutes a terme durant l’exercici estan detallades a la “Memòria d’Activitats
2014” que ha estat publicada a la web de l’Esbart.
Per a la realització d’aquestes activitats s’han meritat el següents imports





Quotes dels associats: 9.214,00 €
Subvencions per un import total de 24.339,00 €.
Aportacions de col·laboradors per un import de 24.396,83 €
Donatius individualment inferior a 100 € per un total de 1.770,00 €

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
Els comptes anual que presenta reflecteixen fidelment la imatge del seu patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de l’Esbart per l’exercici 2014.
Els criteris emprats son els mateixos en l’exercici actual i en l’anterior.

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS
Es proposa la aplicació del dèficit de 9.429,16 € de l’exercici a la disminució del Fons Social.

4.- NORMES DE VALORACIÓ. INMOVILITZAT
Els valor de l’immobilitzat material està determinat pel seu valor d’adquisició, si bé en part
es va valorar en el seu dia per tal d’establir un import determinat, el qual ha estat revisat
enguany havent-lo augmentat en 30.000 €.

DETALL DE L'ACTIU

Exercici 2014

- IMMOBILITZAT MATERIAL

Exercici 2013

163.120,66

139.536,15

1.554,60

1.554,60

-466,38

-310,92

2.329,20

2.329,20

-1.803,80

-1.198,21

5.022,50

5.022,50

4.- Vestuari

83.121,45

72.121,45

5.- Cavallets, caps grossos, etc.

26.585,42

21.585,42

1.- Mobiliari
- Amortització mobiliari
2.- Equips informàtica
- Amortització equips informàtica
3.- Altre
Entremesos)

immobilitzat

(La

Casa

dels

DETALL DE L'ACTIU
- Amortització altre immobilitzat

Exercici 2014

Exercici 2013

-15.303,30

-9.648,86

6.- Biblioteca i arxiu

41.050,61

30.050,61

7.- Senyera entitat

21.030,36

18.030,36

En el present exercici s’ha aplicat l’amortització dels elements patrimonials d’acord amb els
següents percentatges:
Mobiliari: 10%; Equips d’informàtica: 26%; La Casa dels Entremesos i Cavallets, caps
grossos: 10%; Vestuari 3%; Biblioteca i Senyera Entitat: sense amortització.

5.- DEUTORS
DETALL DE L'ACTIU
- DEUTORS Y COMPTES A COBRAR

Exercici 2014

Exercici 2013

10.080,33

12.729,00

833,33

2.430,00

833,33

2.430,00

8.797,00

9.299,00

0,00

0,00

+ Generalitat

3.847,00

4.799,00

+ Diputació de Barcelona

2.000,00

0,00

+ Institut Ramon Muntaner

1.450,00

0,00

+ Obra Social de La Caixa

1.500,00

4.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

450,00

0,00

2,- Deutors
+ Promotors i col·laboradors
3.- subvencions, quotes, etc. pendents cobro
+ Ajuntament de Barcelona

4.- Bestretes
+ Bestreta Casa dels Entremesos
5.- HP. Retencions i pagaments a compte
6. Quotes socis pendents de cobro

Detall dels Deutors:
Coordinadora del Ball de Bastons

333,33

(Cobrat el 12/01/2015)
Coordinadora d’Entitats sardanistes

500,00

Total Deutors: promotors i col·laboradors

833,33

Vegeu l’apartat 11 pel detall de les subvencions atorgades i de les pendents de cobrament.
Estimem que les quotes de socis pendents de cobrament es cobraran dins el primer trimestre
de 2015.

6.- INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
DETALL DE L'ACTIU

Exercici 2014

Exercici 2013

- INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

125.000,00

128.000,00

+ Banc Sabadell (abans Caixa Penedès)

65.000,00

25.000,00

+ Caixa d'Estalvis i Pensions

60.000,00

103.000,00

Dipòsits disponibles a curt termini en establiments bancaris, encara que el venciment sigui
superior a l’any.

7.- EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS
El saldo de caixa i bancs, permeten fer front als deutes pendents de pagament.
DETALL DE L'ACTIU

Exercici 2014

- EFECTIU I ACTIUS LIQUIDS
* Caixa
*Bancs:
+ Banc Sabadell (abans Caixa Penedès)
+Banc de Sabadell
+Caixabank La Caixa

Exercici 2013

10.266,37

7.871,51

379,98

222,60

9.886,39

7.648,91

2.412,66

2.017,58

158,26

25,52

7.315,47

5.605,81

8.- PATRIMONI NET
Per tractar-se d’una Associació sense ànim de lucre, el fons social està representat per
l’excedent d’anys anterior, sense existir capital social o participacions de cap mena.
DETALL DEL PATRIMONI NET I PASSIU

Exercici 2014

- PATRIMONI NET
III.- Excedents d'exercicis anteriors
V.- Excedent negatiu de l'exercici
V- Excedent negatiu de l'exercici

Exercici 2013

303.796,15

283.225,31

313.225,31

283.957,78

0,00

0,00

9.429,16

732,47

9.- DEUTES A CURT TERMINI
DETALL DEL PATRIMONI NET I PASSIU

Exercici 2014

Exercici 2013

- DEUTES A CURT TERMINI

4.671,21

4.911,35

2.- Altres deutes a curt termini

4.671,21

4.911,35

2.210,43

1.070,92

+ Hisenda - Impost sobre beneficis

92,79

189,02

+ Hisenda - Retencions IRPF 4t tte.

2.117,64

881,90

2.460,78

3.840,43

1.- Administracions públiques

9.- Creditor per prestació de serveis

L’impost sobre beneficis es calcula sobre els interessos bancaris, deduïts de les retencions a
compte practicades per les entitats financeres. S’ingressarà a Hisenda abans del 25 de juliol
del 2015.
Les retencions realitzades a professionals del 4t tte. 2014, s’han ingressat el 17 de gener del
2015.

Detall dels creditors
Rchard Bristow

2.385,42 (pagat el mes de gener de 2015)

Gràfiques Masana
Partida pendent
Total creditors per prestació de serveis

127,05 (pagat el mes de gener de 2015)
-

51,69 (regularitzat el mes de gener de 2015)

2.460,78

10. DESPESES I INGRESSOS
RELACIO DE DESPESES/INGRESOS PER ACTIVITAT
DESPESES PER SECCIONS

DESPESA

INGRES

NET

Descripció

Depesa

Ingrés

Net

La Cafetera

654,03

479,00

175,03

Aportacions

654,01

900,00

-245,99

40,30

0,00

40,30

321,50

0,00

321,50

3.244,99

72,00

3.172,99

48,15

0,00

48,15

Edició de Llibres

5.296,40

550,00

4.746,40

Edició de CD, DVD

8.473,78

2.298,00

6.175,78

Arxiu

8.428,71

2.918,00

5.510,71

Secretaria

5.701,04

26,00

5.675,04

Actes Socials

3.698,93

400,00

3.298,93

General Entitat

5.583,51

90,00

5.493,51

Amortitzacions

6.415,49

0,00

6.415,49

703,51

0,00

703,51

1.146,27

2.364,45

-1.218,18

0,00

9.326,00

-9.326,00

405,00

9.196,00

-8.791,00

2.670,05

9.860,83

-7.190,78

11.535,93

9.147,00

2.388,93

7.093,11

11.000,00

-3.906,89

311,73

3.000,00

-2.688,27

Presentacions
Exposició Cavallets
Vestuari
Biblioteca

Web dominis, hosting
Despeses/ingressos tresoreria
Subvencions oficials
Associats
Col·laboracions difusió Dansa
Desplaçament a Cracòvia
La Mercè
Premi Rafel Tudó
TOTALS

72.426,44

62.997,28

9.429,16

Hi ha hagut, doncs, un dèficit de 9.429,16 € aquest 2014

11.- SUBVENCIONS.
Les subvencions, atorgades, cobrades i pendents de cobrament es tal com s’indica en el
quadre annex

12.- PERSONAL
L’Esbart no té personal contractat laboral. Totes les activitats es realitzen mitjançant socis
voluntaris.

13.- JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva no rep retribució de cap mena pel seu càrrec.
La Junta Directiva està constituïda pels membres següents:

President: Sr. Jordi Bartolomé i Antonés
Sots-president: Sra. Anna Bigas i Puig
Tresorer: Sr. Albert Viñolas i Vilá
Secretari: Sra. Núria Llugany i Fontanet
Vocal: Sra. Montserrat Garrich i Ribera
Vocal: Sr. Joan Gómez i Soriano
Vocal: Sr. Xavier Olaria i Villar
Vocal: Sr. Jordi Mustieles i Pallás
Vocal: Sra. Anna Vinyoles i Insa

14.- SITUACIÓ FISCAL
L’Esbart presenta anualment la Declaració de l’ Impost sobre Societats per la partida no
exempta de tributació, d’acord amb la legislació vigent. La quantitat que deu a Hisenda
correspon a la liquidació que s’ha de fer efectiva el proper mes de juliol de 2015 (92,79 €) i a
les retencions a professionals a compte de l’IRPF corresponent a l’últim trimestre de 2014
pagades el mes de gener de 2015 (2.117,64 €)
D’acord amb la Llei de l’IVA, l’Esbart està exempt d’aquest impost per ser una entitat sense
ànim de lucre. A més, no realitza operacions comercials diferents al objecte social de
l’Entitat, per la qual cosa no tributa per l’ Impost sobre el Valor Afegit.
L’Esbart no té personal assalariat, per la qual cosa no realitza retencions sobre la Renta de
les Persones Físiques ni cotitza a la Seguretat Social.

PROJECTE D'ACTIVITATS I PRESSUPOST 2015
Dins la presentació del comptes anuals del 2014, el Sr. Albert Viñolas presenta
també el pressupost previst per al 2015.

DESPESES

RESULTATS
2014

PREVISIO
2015

621000

Lloguers

498,52

1.758,00

622000

Reparacions i conservació

142,33

200,00

623000

Serveis de professionals

11.284,96

3.000,00

623001

Correcció de textos

169,40

0,00

623005

Músics

8.350,00

13.585,00

624000

Transports

14.265,57

11.030,00

625000

Assegurances

815,24

800,00

626000

Depeses i comissions serveis bancaris

496,98

550,00

627000

Publicitat, relacions amb socis

308,55

800,00

628000

Telèfon

816,42

825,00

628001

Hosting, dominis Internet, Web

703,51

900,00

628002

Informàtica

356,52

360,00

628005

Modificació i ampliació web

0,00

5.000,00

629000

Material d'oficina

3.163,04

3.700,00

629001

Despeses per Vestuari

2.640,98

1.350,00

629002

Despeses pels cavallets, caps grossos i
bestiari

536,21

0,00

DESPESES
629003

Despeses per la Biblioteca

629004

Despeses per a l'arxiu

629005

RESULTATS
2014

PREVISIO
2015

48,15

0,00

202,75

250,00

Edició llibres i CD's

8.355,28

20.810,00

629010

Desplaçaments, pàrquings, autopistes

1.050,93

1.000,00

629011

Dietes, aigua, etc.

912,22

1.400,00

629020

Despeses La Cafetera

0,00

0,00

629021

Despeses Presentacions i Aportacions

10,30

0,00

629023

Despeses Mercèdansa

2.564,85

3.100,00

629024

Despeses 75 aniversari Apel·les Mestres

0,00

0,00

629025

Despeses premi Rafael Tudó

124,63

0,00

629026

Santa Eulàlia

185,65

0,00

629030

Despeses Actes Socials

1.909,73

800,00

629090

Despeses diverses

734,60

0,00

630000

Impost sobre beneficis

580,06

580,00

631000

Correus i Telègraf

1.820,51

1.875,00

631001

Taxes diverses

20,00

20,00

640000

Salaris i Seguretat Social

0,00

8.000,00

651000

Quotes d'altres Associacions

1.067,00

1.100,00

659000

Pèrdues de deutors

350,00

0,00

681005

Amortització mobiliari

155,46

155,00

681006

Amortització Equips Informàtics

605,59

606,00

681008

Amortització altre immovilitzat

5.654,44

5.654,00

71.469,21

89.208,00

TOTAL DESPESA

INGRESSOS
721000

Quotes dels Associats

721010

Quotes Associats Tallers

723000

RESULTATS
2014

PREVISIO
2015

8.791,00

9.000,00

423,00

2.210,00

Ingressos de Col·laboradors difusió Dansa

24.396,83

23.300,00

724000

Subvencions afectes a la activitat

24.339,00

25.850,00

728000

Donatius, donacions i llegats

1.770,00

1.770,00

101000

Fons Propis

769000

Interessos d'entitats de crèdit
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT

24.778,00
2.320,22

2.300,00

62.040,05

89.208,00

9.429,16

0,00

QUOTA 2015 i 2016
El Sr. Albert Viñolas presenta la proposta de quotes per l'any en curs i el 2016.
La proposta s'aprova per unanimitat.

A continuació es transcriu la proposta aprovada.
PROJECTE DE POLÌTICA DE LES QUOTES DE L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES
L’objecte d’aquest projecte és establir unes normes que permetin una aplicació més eficaç,
més realista i més social a través de les quotes que els socis han de pagar anualment a
l’Esbart Català de Dansaires.
1. Els socis es fan socis per:
a.

b.

Fer difusió de la dansa i la cultura popular de Catalunya i de les terres de parla
catalana; aprendre a ballar i ballar les danses tradicionals catalanes, que son
alhora els que determinen els Estatus socials de l’Esbart i contribuir al mateix
temps al manteniment de l’Associació mitjançant la quota de soci actiu.
Per donar suport econòmic als objectius socials de l’Esbart , mitjançant la quota
de soci protector.

2. Les quotes que paguen els socis han de servir per cobrir les despeses generals que
permetin el funcionament de l’Associació. Estimem que les despeses ordinàries de
funcionament de l’Esbart, per donar compliment als seus Estatuts, està al voltant dels
15.200 €.
Si contem que som uns 200 socis, la quota hauria de ser de 80,00 € anuals. Seria bo que
la quota que aprovi l’Assemblea vagi apropant-se a aquesta quantitat.
Per pagar les altres despeses, caldrà obtenir fon addicionals mitjançant subvencions (un
30% de mitjana del cost de l’activitat), donatius i ballades amb ingressos.
3. Proposta de les quotes per l’any 2015: 50,00 € , cobro per semestres. A cobrar ‘l1
d’Abril i 1 de juliol.
4. Proposta de les quotes per l’any 2016: 55,00 €, cobro per semestres. A cobrar l’1 de
gener i l’1 de juliol.
5. Quota Familiar.- Aquelles famílies que, essent més de quatre dels seus membres socis de
l’Esbart, vulguin acollir-se a la quota familiar, ho podran fer sempre que el nombre de
majors de 18 anys no sigui superior a quatre. Tots el membres, inclosos dins la quota
familiar gaudiran de tots els drets i obligacions en la seva condició de socis de l’Esbart.
(text literal dels Estatuts de l’Esbart en vigor)
Es proposa que la quota familiar per l’any 2015 sigui de 185,00 € anual i de 205,00 €
anual per l’any 2016. El cobrament es faria per semestres, els mateixos mesos en que es
cobren les quotes ordinàries.
La Junta Directiva concedeix el títol honorífic de Soci d’Honor, a aquelles persones no
sòcies, a les quals se’ls vol reconèixer per la seva labor en favor de l’Esbart o de la
música i dansa popular catalana. Estan exempts de pagar quota, a no ser que ho vulguin
fer.
6. La Junta Directiva concedeix el títol de Soci de Mèrit a aquelles persones sòcies a les
quals se les vol reconèixer pel seu treball, dedicació o aportació a l’Esbart. A partir del
seu nomenament estarà exempt de pagar quota de soci, a no ser que ho vulguin fer. En
el primer cas la seva quota anirà a càrrec del Fons de Solidaritat.
7. Els socis més grans de 70 anys, poden sol·licitar no pagar quota. Si ho sol·liciten,
l’import de la quota anirà a càrrec del Fons de Solidaritat.
8. La Junta Directiva podrà acordar la suspensió temporal, fins un màxim de tres anys, del
pagament de quota a aquelles persones sòcies que per absència temporal o per altres
motius personals justificats no puguin atendre temporalment el pagament de la quota.
L’import de reducció anirà a càrrec del Fons de Solidaritat.
9. Fons de Solidaritat.- Anualment, a principis d’any i amb càrrec al compte d’explotació,
es dotarà el Fons de Solidaritat amb l’equivalent al preu de 20 rebuts. Contra aquest
Fons es carregaran els imports de les quotes no pagades, segons el punts 7, 8 i 9
anteriors.
10. Altes de socis. Quan una persona es fa sòcia ha d’omplir la proposta de soci i aquesta ha
de ser aprovada per la Junta Directiva. S’ha d’omplir la domiciliació bancària i la cessió
de drets d’imatge i abonar l’import del semestre en curs.

11. A petició del soci, es tindran en compte situacions particulars amb altres formes de
cobrament.

AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT I AL TRESORER PER REPRESENTAR
L’ENTITAT DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, HISENDA, LA
SEGURETAT SOCIAL I ALTRES ENTITATS I ORGANISMES
La Junta Directiva demana que l’Assemblea ratifiqui el Sr. Jordi Bartolomé,
president de l’entitat, i el Sr. Albert Viñolas, actual Tresorer, com a representants
legals, de forma indistinta, de l’Esbart Català de Dansaires, en les sol·licituds de
subvenció que es presentin i qualsevol altra gestió davant de les Administracions
Públiques, Hisenda, la Seguretat Social i altres entitats.
La proposta és aprovada per unanimitat.
MEMÒRIA D'ACTIVITATS
Es recorda que la memòria d'activitats està publicada a la pàgina web de l'entitat.
El Sr. Jordi Bartolomé fa menció de la concessió, el 29 de novembre del 2014, de la
primera convocatòria del premi Best al millor projecte estratègic de l’Associació
Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, a l'Esbart Català de Dansaires, pel
projecte L’Any dels Cavallets Cotoners de l’Esbart Català de Dansaires, “pel seu
rigor, profunditat, transversalitat i abast estratègic”.
La Sra. Núria Llugany informa que aquest any la memòria té un nou format,
incloent, no només la informació per mesos sinó afegint diferents formes de
catalogació que la facin més fàcilment consultable. En concret, els apartat del nou
format de la memòria són els següents:


INTRODUCCIÓ



ACTIVITATS SEGONS CALENDARI



o

GENER

o

FEBRER

o

MARÇ

o

ABRIL

o

MAIG

o

JUNY

o

JULIOL

o

AGOST

o

SETEMBRE

o

OCTUBRE

o

NOVEMBRE

o

DESEMBRE

ACTIVITATS SEGONS TIPOLOGIA
o

ÀMBIT LEGAL

o

PATRIMONI

o

RECONEIXEMENTS

o

PROJECTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

o

COL·LABORACIÓ AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ

o

ACTIVITATS DE PRÀCTICA DE BALL


ASSAJOS



BALLADES i MOSTRES DE DANSA



BALL DELS DIVENDRES



TALLERS DE DANSA I ENSENYAMENT DE DANSA I MÚSICA

o

PUBLICACIONS

o

PRESENTACIONS 2014

o

EXPOSICIONS

o

PER SANTA EULÀLIA, TOTS A CAVALL!

o

MERCÈDANSA 2014

o

APORTACIONS A LA DANSA CATALANA

o

L’ANY DELS CAVALLETS COTONERS

o

COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI 1714-2014

o

ACTIVITAT SOCIALS

o

CONFERÈNCIES, XERRADES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS

o

VISITES

o

ARXIU I BIBLIOTECA


CONSULTES



ADQUISICIONS



DONATIUS

o

DIGITALITZACIÓ

o

VESTUARI



APORTACIONS A LA DANSA CATALANA 2014. Relació d’Aportacions i ponents



L’ANY DELS CAVALLETS COTONERS. Memòria del projecte



BALLAR AL 1714. EL ROTLLETÓ. Projecte realitzat amb Generalitat de Catalunya.
Departament d’Ensenyament

S'aprova la memòria 2014 per unanimitat.
INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DIGITALITZACIÓ 1000 FOTOGRAFIES
La Sra. Montserrat Garrich explica un dels projectes en els quals s'ha estat
treballant durant el 2014 i pel que s'ha rebut una subvenció. Es tracta del projecte
"Digitalització 1000 fotografies" pel qual s'han seleccionat 1000 fotografies de
l'entitat entre 1908 a 2005 que s'han digitalitzat en alta resolució.
També s'ha fet una base de dades en Access en la que s'associaran les fotografies
en baixa resolució amb una fitxa on es podran introduir els comentaris sobre la
mateixa (lloc, any, comentaris, etc.).
CAMPANYA DE RECOPILACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ANTIGA (PROGRAMES,
FOTOGRAFIES, VIDEOS, OBJECTES, ETC.)
El Sr. Jordi Bartolomé comenta als socis presents que tots aquells que coneguin
socis, ex-socis o altres persones properes a l'entitat que puguin tenir objectes
relacionats amb l'Esbart, que recordin que l'entitat els acceptarà amb molt de gust
si mai es plantegen de fer-ne donatiu.
ELECCIÓ DE CÀRRECS
La Sra. Núria Llugany explica que el canvi dels estatuts degut a la darrera llei
d'associacions aprovada, ha fet que els càrrecs electes ho siguin per 4 anys, en
comptes dels 2 anys que hi havia amb l'antic estatut.

D'aquest fet en resultava que es produïssin eleccions dos anys seguits i després
estéssim dos anys més sense tenir eleccions.
Per regularitzar aquesta situació produïda pel canvi de periodicitat de les eleccions
els càrrecs que havien de cessar el 2016, fan un cessament voluntari amb opció de
reelecció.
El Sr. Jordi Bartolomé informa dels càrrecs que cessen voluntàriament. Es tracta del
següents membres de Junta Directiva:


Sra. Anna Bigas (Sots-presidenta) que presenta la dimissió i que opta a la
reelecció pel mateix càrrec.



Sr. Albert Viñolas (tresorer) que presenta la dimissió i que opta a la reelecció
pel mateix càrrec.



Sr. Joan Gómez (vocal) que presenta la dimissió i que opta a la reelecció pel
mateix càrrec.



Sra. Montserrat Garrich (vocal) que presenta la dimissió i que opta a la reelecció
pel mateix càrrec.

La Sra. Núria Llugany recorda que els càrrecs renovaran per 4 anys.
Es demana als assistents si algú es vol presentar per algun dels càrrecs i es deixen
10 minuts per reflexió i posterior votació. No hi ha cap soci que es presenti per
algun dels càrrecs.
Es recullen els vots dels presents (hi ha 7 delegacions de vot) i es procedeix a la
comptabilització de l’escrutini.
Dels 29 socis amb dret a vot a la sala i les 7 delegacions, el resultat és el següent:


Abstencions: 1



Per al càrrec de sots-president:
o



Per al càrrec de Tresorer:
o



Anna Bigas: 35 vots

Albert Viñolas: 35 vots

Per als càrrecs de vocals:
o

Sr. Joan Gómez: 33 vots

o

Sr. Josep Centelles: 4 vots

o

Sra. Montserrat Garrich: 22 vots

o

Sr. Josep Maria Fuentes: 3 vots

o

Sra. Mònica Amorós: 2 vots

o

Sr. Ramon Trullols: 2 vots

o

Sr. Jordi Mustieles: 1 vot

La Junta Directiva queda constituïda de la següent forma:


President: Sr. Jordi Bartolomé



Sots-president: Sra. Anna Bigas



Tresorer: Sr. Albert Viñolas



Secretària: Sra. Núria Llugany



Vocal: Sra. Montserrat Garrich



Vocal: Sr. Joan Gómez



Vocal: Sr. Xavier Olaria



Vocal: Sr. Jordi Mustieles



Vocal: Sra. Anna Vinyoles

Tots els membre elegits accepten el càrrec. En especial el Sr. Joan Gómez que, tot i
no poder ser present, ha presentat escrit d'acceptació del càrrec en cas de ser
reelegit.

PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montserrat Garrich posa a disposició socis uns díptics de l'any 1975 que
estaven a secretaria.
El Sr. Josep Maria Fuentes informa que volia afegir un punt a l'ordre del dia, però
que no va arribar a temps. Comenta que potser caldria una modificació dels
estatuts per poder ballar coreografies noves. El Sr. president comenta que enlloc
dels estatuts es prohibeix a l'entitat ballar noves coreografies i que, per tant,
considera que no cal modificar-lo. En qualsevol cas, continua el Sr. Bartolomé, la
tradicionalitat dels balls és relativa donat que un ball nou es converteix en
tradicional amb el pas del temps.
Com que el tema no està a l'ordre del dia i, per tant, no es pot prendre cap decisió,
es decideix ajornar aquest tema i estudiar-lo durant l'any per posar-lo a l'ordre del
dia de la propera assemblea, si és necessari.
La Sra. Agnès Bartolomé informa que gestiona el compte de facebook de l'Esbart.
Comenta que actualment no té gaire temps lliure i que si hi ha alguna persona
interessada en fer aquesta gestió li pot fer el traspàs sense cap problema.
La Sra. Sefa Rueger pregunta si els estatuts impedeixen ballar danses d'arreu del
món. El Sr. Jordi Bartolomé informa que no ho tenim prohibit pels estatuts, però
que no és el nostre objectiu fundacional.
El Sr, Jordi Bartolomé exposa que ens hem adherit al 125è aniversari del naixement
de Joan Amades amb l'organització d'una exposició sobre la vinculació de Joan
Amades amb l'Esbart.
En un altre ordre de coses, la Sra. Anna Bigas demana que no es responguin els
correus que s'envien a través de comunicacióecd@gamil.com, ja que el compte de
correu per rebre mails és info@esbartcatala.org.
El Sr. Josep Maria Fuentes pregunta si s'ha fet un agraïment al Sr. Jordi Pérez la
coordinació de l'homenatge a la Sra. M. Rosa Alonso que es va desenvolupar durant
la Ballada del Soci - Festa del 106è aniversari. La Sra. Núria Llugany contesta que li
consta que es va confeccionar, però que revisarà el mitjà de tramesa que es va
utilitzar, per garantir que l'ha rebut.
El Sr. Oriol Fonollosa agraeix l'esforç de la Junta Directiva en buscar ballades
interessants pels dansaires.
La Sra. Sefa Rueger agraeix la tramesa de publicacions que se li ha fet arribar.

Sense cap altra qüestió, es clou l'Assemblea ordinària de socis de l’any 2014 i la
secretaria, Sra. Núria Llugany emplaça als membres de la Junta Directiva per la
propera reunió el dia 19 d'abril a les nou del vespre.
Barcelona, 20 de març de 2015

ESBART CATALÀ DE DANSAIRES
Núria Llugany
Secretària

