ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL
4 DE MAIG DE 2018
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, Alba Manteca i
Esteve, se celebra l’Assemblea General de Socis corresponent a l’any 2018, amb
l'assistència dels membres de la Junta Directiva relacionats a continuació:
Sr. Jordi Bartolomé
Sra. Anna Bigas
Sr. Albert Viñolas
Sra. Alba Manteca
Sra. Montserrat Garrich
Sr. Joan Gómez
Sr. Xavier Olaria
Sr. Jordi Mustieles
Sr. Daniel Trullols
Assisteixen a l’Assemblea 26 socis i s’entreguen 2 delegacions de vot, segons es
detalla a continuació:
Anna Maria Huguet Salvany
Josep Centelles Serra
Llorenç Sàbat Olivé
Joana Duch Saucedo
Manel Rubio Arbós
Judith Torres Cervera
Biel Fonollosa Guasch
Mònica Amorós Bigas
Agnès Bartolomé Garrich
Cèlia Bartolomé Garrich
Albert Viñolas Vilà
Anna Vinyoles Insa (representada per Albert Viñolas)
Maria dels Angels Insa Conesa (representada per Albert Viñolas)
Joan Igansi Calabuig Legaza
Guillem Sanchez Garcia
Toni Lucena Cruz
Anna Jordana Moreso
Berta Galan Vinyoles
Meritxell Planas Planas
Joan Martinez Tafalla
Jordi Bartolomé Antonés
Anna Bigas Puig
Montserrat Garrich Ribera
Joan Gómez Soriano
Xavier Olaria Villar
Jordi Mustieles Pallàs
Daniel Trullols Ruau
Alba Manteca Esteve

L’ordre del dia és el següent:



Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.



Lectura de la Memòria d’activitats 2017.



Lectura i aprovació de la Memòria econòmica i dels Comptes Anuals de
l'exercici 2017.



Presentació i aprovació del projecte d’activitats i pressupost del 2018



Aprovació de la quota d'associat per l'any 2019.



Altes i baixes de socis durant l’any 2017



Aprovació de la gestió de la Junta Directiva.



Autorització al president i al tresorer per representar l’entitat davant de les
Administracions Públiques i altres entitats i organismes.



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 al sr.
Daniel Trullols secretari suplent, que procedeix a llegir l'acta de l'Assemblea.
L’acta és aprovada per unanimitat.
LECTURA DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2017
Es recorda que la memòria d'activitats està publicada a la pàgina web de l'entitat.
La Sra. Montserrat Garrich fa un resum de les activitats més destacades del 2017 en
grans apartats:


Assajos de les seccions: 37 assajos de la secció infantil, 39 assajos de la secció
juvenil, 88 assajos del cos de dansa.



Ballades i mostres de dansa:



Activitats socials: 15 activitats.



Ball del divendres 31 sessions.



Notícies al web: 31 notícies.



Col·laboracions amb mitjans de comunicació: 12 col·laboracions.



Publicacions: Els balls de l’Aurreli Capmany. Disc



Presentacions 2017: 3 sessions.



Cursos i tallers: 1 curs i 3 tallers.



Exposicions: acollida: Patufets i tebeos..Les revistes infantils i juvenils a
Catalunya; cessions: De pagès a típic: 100 anys dels vestits de l’esbart Català
de Dansaires, Apel·les Mestres: Artista complet i home polièdric i Cavallets ...
endavant!.
I.
Els Cavallets Cotoners de Barcelona han participat en les exposicions
del Bestiari Històric de Barcelona a :

43 activitats.

Ajuntament de Barcelona (del 26 al 29 de maig)
Palau de la Virreina de Barcelona (del 17 al 25 de setembre)



MercèDansa: 8 grups convidats de Benifallet, Blanes, Cornellà, Manresa,
Tàrrega, Sant Miquel de Fluvià, Vilanova i la Geltrú.



Entrades a la biblioteca i a l’Arxiu: 11 adquisicions, 51 donatius i 368
documents sobre dansa.



Enquadernació: 4 obre publicades entre 1880 i 1940 i els Llibres d’actes de
1916 a 1948



Majordomia i vestuari: 62 noves peces al vestuari; es destaca la incorporació
de 3 faldilles.

LECTURA I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I DELS COMPTES
ANUALS DE L'EXERCICI 2017
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 2017.
A mode de resum, el resultat del 2017 és el següent
1.- Compte de Resultats:
Ingressos:

66.665,50 €

Despeses:

66.977,43 €

Dèficit de l'exercici :

311,93 €

2.- Balanç:
Actiu no corrent:

146.545,13 €

Actiu corrent :

156.510,44 €

TOTAL ACTIU

303.055,57 €

Patrimoni net :

283.542,06 €

Passiu corrent

19.513,51 €

TOTAL PASSIU

303.055,57 €

La memòria econòmica, compte de resultats i balanç del 2016 s’aproven per
unanimitat.
PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST
DEL 2018
La Sra. Montserrat Garrich presenta un avanç de les activitats previstes pel 2018.
El Sr. Albert Viñolas complementa la informació presentant el pressupost econòmic
de l’entitat per l’any 2018.
El projecte i pressupost d’activitats pel 2018 s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT PER L'ANY 2019.

La Junta presenta, com a proposta no augmentar la quota d’associat per l’any 2019.
S’aprova la proposta per unanimitat.
ALTES I BAIXES DE SOCIS DURANT L’ANY 2017
S’informa de la relació d’altes i baixes del 2017
Relació de baixes 2017:
858 Rodriguez Anadón, Yolanda
950 Palouzié Benede, Mar
951 Garcia Palouzié, Helena
1.064 Adell Calmell, Júlia
1.085 Espinos Alaball, Quim
1.108 Agudo Pérez, Josefa
1.112 Fenoll Gómez, Ma. Manuela
1.135 Colot, Muriel
1.141 Paliwoda Galbis, Nahuel
1.142 Cantos Coll, Miriam
Relació d’altes 2017:
1.143 Fernández Gómez, Bryan
1.144 Rubio Felipe, Júlia
1.146 Dies Carulla, Aina
1.147 Aymerich Planas, Martí

APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El Sr. Jordi Bartolomé, demana a l’assemblea que faci valer la seva opinió sobre la
gestió de la Junta presentada a la reunió i demana aprovació de la mateixa.
La gestió de l’any 2017 per part de la Junta Directiva és aprovada per unanimitat.
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 per qualsevol altra gestió davant de les Administracions Públiques,
Hisenda, la Seguretat Social i altres entitats.
La proposta és aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES
El sr. Jordi Bartolomé inicia el torn de precs i preguntes indicant que l’Esbart queda
demostrat en les diferents activitats que organitza que no només es dedica a fer
ballades sinó que també fa exposicions, xerrades, etc.
La sra. Agnès Bartolomé proposa que ja que són poques dones que formen part de
la junta directiva de l’entitat, estaria bé que els càrrecs que ocupen estiguessin en
femení.
La sra. Montserrat Garrich explica que ja està en funcionament la confecció dels
cavallets de goma, tema que es va comentar en l’assamblea anterior.
La sra. Cèlia Bartolomé argumenta que en el correu de la convocatòria s’adjunti l’acta
de l’assemblea anterior, el sr. Daniel Trullols li explica que ja està fet i que de totes
maneres l’acta de l’assemblea anterior la pot consultar al web de l’entitat.
La sra. Mònica Amorós demana de desencallar el tema de les fotografies i exposa que
si s’han de penjar totes les fotografies que ha fet el sr. Toni Lucena pesen molt per
penjar-les al web.
El sr. Toni Lucena referent al tema anterior, afegeix que penjar les seves fotografies
a la pàgina web de l’entitat és inviable , ja que pesen massa i no està preparada.
També demana d’aclarir el funcionament o dinàmica de gestionar les fotografies i
que s’ha de diferenciar l’arxiu fotogràfic de les imatges que l’entitat vulgui publicar
al web. El sr. Albert Viñoles afegeix que en la pàgina web està preparada per penjar
un número limitat de fotografies.
La sra. Anna Bigas planteja solucionar la gestió de les fotografies i argumenta que és
un tema que encara no està en funcionament del tot.
El sr. Jordi Bartolomé, canviant de tema, agraeix la donació feta per la família
Capmany, com una escultura feta per el sr. Joaquim Ros i Bofarull. També agraeix la
donació del sr. Jordi Serra de fotografies i objectes dels seus pares.
El sr. Jordi Bartolomé segueix la seva intervenció explicant que just abans de
començar l’assamblea un conjunt de pares i mares dels juvenils li han entregat una
carta amb ell i a la sra. Anna Bigas. La carta consta de dues parts: (I) la primera
exposen la seva preocupació en el vestuari dels juvenils, ja que, hi ha vestits i cosos
que són petits i necessiten tots arranjaments, i sol.liciten que en el pressupost del
2019, s’incloguin fer vestits nous per la secció. (II) La segona part exposen que l’any
vinent passaran de secció 9 nois i noies en bloc al Cos de Dansa i els hi inquieta
l’encaix d’un grup tant nombrós en aquesta nova secció. Expliquen no saber la
dinàmica de treball prevista pels assajos i les ballades. Després de ser llegida, el sr.
Jordi bartolomé i la sra. Anna Bigas expliquen que han parlat amb ells i han quedat
per parlar de nou el proper 18 de maig.
La sra. Mònica Amorós, en relació al tema anterior, argumenta que la carta li sap
greu , ja que no hi ha d’haver cap problema perquè és un grup cohesionat i canvien
de secció 9 persones. Afegeix que des del setembre hi ha 3 noies que recentment
han canviat de secció i ja han tingut la oportunitat de fer un viatge llarg amb el Cos
de Dansa i en cap moment han sentit cap queixa, tot el contrari, se les ha tractat
amb estimació. Acaba dient que segons la carta sembla que els Cos de Dansa sigui
un grup estrany.
El sr. Jordi Mustieles afegeix que hi han hagut reunions de mestres i responsables, i
entre ells, s’ha decidit que l’edat en fer el canvi de secció sigui als 14 anys.
El sr. Jordi Bartolomé, per ultimar el tema anterior, considera que el pas de secció ja
està solucionat i que en cap cas no és la carta dels pares i mares de la secció juvenil

una crítica cap al Cos de Dansa, sinó, que només són pares i mares preocupats per
el canvi i volen informar-se de la dinàmica del Cos de Dansa. Afegeix com la sra.
Amorós que es demostra amb 3 testimonis (2 dels quals presents a l’assemblea),
que han passat al Cos de Dansa i han fet un viatge llarg i considera que no hi ha
hagut cap problema i s’ho han passat molt bé.
El sr. Joan Martínez afegeix que s’ha de gestionar amb cura i molt bé el tema anterior
i que és un repte de cara al futur.
La sr.a Joana Duch, canviant de tema, comenta que no hi ha suficient vestuari per
tots els nois, ja que són de mides diferents i els vestits que hi ha a molts els hi són
petits. El sr. Jordi Bartolomé li respon que la seva petició es tindrà en compte.
Sense cap altra qüestió, es clou l'Assemblea ordinària de socis de l’any 2018 i la
secretària, Sra. Alba Manteca emplaça als membres de la Junta Directiva per la
propera reunió el dia 23 de maig a les nou del vespre.
Barcelona, 4 de maig de 2018

Jordi Bartolomé, President

Alba Manteca, Secretària

