
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL  

13 D’ABRIL DE 2019 

 

Sent les 11h del dia esmentat a dalt, a La Casa dels Entremesos seu social de l’Esbart 
Català de Dansaires, 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 2019, 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 32 socis i s’entreguen 18 delegacions de vot, segons es 
detalla a continuació: 
 
Amorós  Bigas, Guillem  
Amorós  Bigas, Mònica  
Barberà Filló, Laura  
Bartolomé  Garrich, Agnès  
Bartolomé  Garrich, Cèlia  
Bartolomé Antonès, Jordi  
Batalla  Pérez, Miquel  
Bigas Puig, Anna Maria  
Bonet Casals, Xavier  
Cacho Pujol, Júlia Representada per Anna Jordana 
Cacho Pujol, Nora Representada Maria Guerrero 
Calabuig Legaza, Joan Ignasi  
Delgado Baldrich, Montserrat Representada per Anna Bigas 
Duch  Saucedo, Joana Representada per Xavier Olaria 
Fonollosa Duch, Oriol  
Fonollosa Guasch, Berta Representada per Berta Galán 
Fuentes  Ros, Josep Maria  
Galan Vinyoles, Berta  
Garrich  Ribera, Montserrat  
Gómez  Soriano, Joan  
Guasch Solé, Eulàlia  
Guerrero Carrasco, Maria  
Guiral Garcia, T  
Huguet Salvany, Anna Maria Representada per Jordi Mustieles 
Insa Conesa, Maria dels Àngels Representada per Albert Vinyoles 
Jordana Moreso, Anna  
Jordana Moreso, Bernat Representat per Berta Galán 
Jordana Moreso, Pau Representat per Anna Jordana 
Llugany Fontanet, Núria  
Lucena Puig, Paula  
Lucena Cruz, Toni  
Manteca Esteve, Alba  



Martín Ferrer, Sílvia  
Mustieles Pallas, Jordi  
Olaria Villar, Xavier  
Parada  Marcos, Josep Manuel Representat Per Sílvia Martin 
Parada Martín, Marta Representada per Sílvia Martin 
Pedreira Font, Joana  
Planas Planas, Meritxell Representada per Anna Vinyoles 
Rocosa Vilà, Oleguer Representat per Núria Llugany 
Sala Recio, Josep Representat per Anna Bigas 
Sánchez García, Guillem  
Sàbat Olivé, Llorens Representat per Alba Manteca 
Torres Cervera, Judith Representada per Alba Manteca 
Trullols  Ruau, Daniel  
Trullols  Ruau, Ramón Representat per Daniel Trullols 
Vinyoles Insa, Anna Maria  
Vinyoles Insa, Carles  
Vinyoles Insa, Núria Representada per Albert Vinyoles 
Viñolas Vilà, Albert  
 

 

L’ordre del dia és el següent: 

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

2. Lectura de la Memòria d’activitats 2018. 

3. Lectura i aprovació de la Memòria econòmica i dels Comptes de l'exercici 
2018. 

4. Altes i Baixes de socis durant el 2018. 

5. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva a l’exercici 2018. 

6. Projecte d’activitats per l’any 2019. 

7. Aprovació del pressupost per l’exercici 2019. 

8. Aprovació de la quota de socis 2020. 

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

10. Adhesió a la Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires. 

11. Elecció de càrrecs. 

12. Precs i preguntes. 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR 

El Sr. Jordi Bartolomé dona la benvinguda a tots els socis assistents i dona pas al 
Sra. Alba Manteca secretària, que procedeix a llegir l'acta de l'Assemblea del 4 de 
maig de 2018. 

L’acta és aprovada per unanimitat. 

 

LECTURA DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018 

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 2018 en 
grans apartats: 

 

 Assajos de les seccions. 

 Ballades i mostres de dansa. 

 Activitats socials. 

 Ball del divendres. 

 Notícies al web. 

 Col·laboracions amb mitjans de comunicació. 

 Publicacions.  

 Presentacions 2018. 

 Cursos i tallers. 

I. Exposicions:  acollida:                         

 MercèDansa: 8 grups convidats de  

 Entrades a la biblioteca i a l’Arxiu.  

 Enquadernació. 

 Majordomia i vestuari. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I DELS COMPTES 
ANUALS DE L'EXERCICI 2018 

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 2018 és el següent: 

1.- Compte de Resultats: 

Ingressos:                   71.109,32 € 

Despeses:                   74.264,64 € 

Dèficit de l'exercici :       3.155,32 € 

 

 

2.- Balanç: 

Actiu no corrent:     148.873,64 € 

Actiu corrent :         144.549,77 € 

TOTAL ACTIU          293.423,41 € 

 

Patrimoni net :        280.386,74 € 

Passiu corrent           13.036,67 € 

TOTAL PASSIU         293.423,41 € 

 



La memòria econòmica, compte de resultats i balanç del 2018 s’aproven per 
unanimitat. 

 

ALTES I BAIXES DE SOCIS DURANT L’ANY 2018  

 

S’informa de la relació d’altes i baixes del 2018 

Relació de baixes 2018: 

 

616 Martin Ferrer, Mª Àngels  

776 Flamerich, Josefina  

955 Assens, Montserrat 

962 Guinovart Medialdea, Enya 

1.019 Medialdea Climent, Susanna 

1.086 Roca Figa, Lucia 

1.119 Velázquez Calvet, Magalí 

1.125 Guerrero Carrasco, Sergi 

1.145 Ruiz Bertran , Júlia 

         

          

 

Relació d’altes 2018: 

 

1.148 Muñiz Galdón, Marçal 

1.150 Ubach Llançà, Mª Francesca 

1.151 Pugés Cortés, Arlet 

1.152 Dies Carulla, Arlet 

1.153 Guiral Garcia, Thaïs 

 

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 la junta directiva de l’any 2018 és aprovada per unanimitat. 

 

PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST 
DEL 2019 

La Sra. Montserrat Garrich presenta un avanç de les activitats previstes pel 2019. 

El Sr. Albert Viñolas complementa la informació presentant el pressupost econòmic 
de l’entitat per l’any 2019. 

El projecte i pressupost d’activitats pel 2019 s’aprova per unanimitat. 

 



APROVACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT PER L'ANY 2020. 

La Junta presenta, com a proposta augmentar la quota d’associat per l’any 2020 a 
60€ anuals, que per defecte es cobrarà el 50% l’1 de gener i l’altre 50% l’1 de juliol 
si no hi ha cap demanda que es cobri d’una sola vegada. 

S’aprova la proposta 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 al president de l’entitat i al 
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. 

 

ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES 

El Sr. Jordi Bartolomé explica que l’Agrupament d’Esbart Dansaires, del qual n’és soci 
l’Esbart, té la intenció de convertir-se en Federació i per tant es necessita l’acord de 
l’Assemblea per poder-nos adherir com a socis fundadors. Sotmès a votació és 
aprovada per unanimitat la adhesió a nova Federació Agrupament d’Esbart 
Dansaires. 

 

ELECCIÓ DE CÀRRECS 

El Sr. Jordi Bartolomé informa dels càrrecs que cessen estatutàriament. Es tracta del 
següents membres de Junta Directiva: 

 

 Sra. Anna Bigas (Vice-presidenta). 

 Sr. Albert Viñolas (Tresorer). 

 Sr. Joan Gómez (vocal). 

 Sr. Montserrat Garrich (vocal). 

 

També informa que ell per motius personals deixa el càrrec de president que ha estat 
durant més de 20 anys,  i que anteriorment el Sr. Jordi Mustieles també va presentar 
la seva dimissió per motius de salut. Per altre banda, el Sr. Daniel Trullols renúncia 
el càrrec de vocal per presentar-se a l’elecció de president, per la qual cosa s’hauran 
d’elegir el president i 2 vocals per un període de 2 anys, mentre que els càrrecs de 
renovació estatutària ho seran per 4 anys. Per determinar quins vocals seran escollits 
per 4 anys i quins per 2, es procedirà a nomenar per 4 anys els que treguin més 
número de vots i per 2 anys els que els segueixin en número de vots. 

EL Sr. Jordi Bartolomé va donar les gràcies els membres de la junta sortint per la 
col·laboració que havien tingut amb ell i encoratjava a la nova junta a seguir 
treballant amb il·lusió per l’Esbart. 

La Sra. Anna Bigas dona les gràcies al Sr. Jordi Bartolomé per tots aquest anys 
dedicats a l’Esbart. 

 



El Sr. Jordi Bartolomé manifesta que han manifestat la voluntat de presentar-se per 
l’elecció de càrrec, les següents persones: 

 Sr. Daniel Trullols i Ruau , es presenta pel càrrec de president. 
 Sra. Anna Bigas i Puig, es presenta pel càrrec de vice-presidenta. 
 Sr. Albert Viñolas i Vilà, es presenta pel càrrec de tresorer. 
 Sra. Montserrat Garrich i Ribera, es presenta pel càrrec de vocal. 
 Sr. Joan Gómez i Soriano, es presenta pel càrrec de vocal. 
 Sra. Anna Jordana i Moreso, es presenta pel càrrec de vocal. 
 Sr. Jordi Lleras, es presenta pel càrrec de vocal. 

 

El Sr. Jordi Lleras va comunicar a persones de la Junta la voluntat de presentar-se 
com a vocal, però donat que no està present ni representat per cap soci a l’Assemblea 
no pot ser escollit.  

Es demana als assistents si algú es vol presentar per algun dels càrrecs de la Junta. 
La Sra. Thaïs Guiral i Garcia, es presenta pel càrrec de vocal. 

Es deixen 10 minuts per reflexió i  a continuació es procedeix a la votació donant el 
següent resultat: 

 

 Pel càrrec de President/a: 

o Daniel Trullols i Ruau: 43 vots 

 Pel càrrec de Vice-presidenta: 

o Anna Bigas i Puig: 38 vots 

o Guillem Amorós i Bigas: 1 vot 

 Pel càrrec de Tresorer: 

o Albert Viñolas i Vilà: 47 vots 

 Per als càrrecs de vocals: 

o Sra. Anna Jordan i Moreso: 45 vots 

o Sr. Joan Gómez i Soriano: 43 vots 

o Sra. Thais Guiral i Garcia: 42 vots 

o Sra.  Montserrat Garrich i Ribera: 19 vots 

o Sr. Guillem Sanchez: 12 vots 

o Sra. Cèlia Bartolomé i Garrich: 3 vots. 

o Guillem Amorós i Bigas: 2 vots. 

o Oriol Fonollosa i Duch: 2 vots 

o Anna Bigas i Puig: 1 vot 

Donat aquest resultat, la Junta Directiva queda constituïda de la següent forma: 

 President: Sr. Daniel Trullols i Ruau 

 Vice-presidenta: Sra. Anna Bigas i Puig 

 Tresorer: Sr. Albert Viñolas i Vilà 

 Secretària: Sra. Alba Manteca i Esteve 

 Vocal: Sra. Anna Jordan i Moreso 

 Vocal: Sr. Joan Gómez i Soriano 



 Vocal: Sr. Xavier Olaria i Villar 

 Vocal: Sra. Thais Guiral i Garcia  

 Vocal: Sra.  Montserrat Garrich i Ribera 

El Sr. Daniel Trullols i Ruau ha estat elegit per 2 anys com a president.  

La Sra. Thaïs Guiral i Garcia i la Sra. Montserrat Garrich i Ribera, també són elegides 
per 2 anys com a vocals. 

La Sra. Anna Bigas, el Sr. Albert Viñolas, la Sra. Anna Jordana i el Sr. Joan Gómez 
son elegits per 4 anys. 

Totes les persones elegides, estan presents i accepten el càrrec pels quals han estat 
nomenats. 

 

PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Jordi Bartolomé obre el torn de paraules. 

El Sr. Fuentes felicita i agraeix la tasca que ha desenvolupat el Sr. Jordi Bartolomé 
com a president de l’Esbart Català de Dansaires. Afegeix que tot i ser l’esbart més 
antic de Catalunya és un del més inquiets i innovadors que hi ha actualment. I, com 
a soci, dona la benvinguda a la incorporació d’una mare de la secció infantil a la nova 
junta. 

A continuació llegeix un escrit en el qual  felicita a l’Esbart per la realització de 
l’espectacle A plaça!, i llença la proposta de que les cinc persones encarregades 
d’organitzar A plaça! ens expliquin en una altre sessió especial com ha sorgit la idea 
de fer aquest espectacle. 

El Sr. Miquel Batalla, pregunta si cal donar el nom dels socis que es donin de baixa i 
d’alta. El Sr. Viñolas li respon que els estatuts de l’Esbart, diu que les altes de socis 
seran comunicades a l’Assemblea General més immediata. 

El Sr. Toni Lucena demana a la nova junta, desencallar el tema de penjar les 
fotografies al núvol i al web per descàrrega dels balladors i socis. La Sra. Cèlia 
Bartolomé creu que és absurd que hi hagi una persona encarregada de fer fotografies 
i que els dansaires no les puguin haver ni veure. 

El Sr. Joan Gómez explica que del protocol que s’havia acordat hi ha coses que caldria 
modificar i demana disculpes per què a la junta del passat dimarts no va haver ocasió 
de presentar-les , ja que al cap i a la fi de forma immediata hi ha la constitució d’una 
nova junta, que serà de les primeres coses que emprendrà. 

La Sra. Mònica Amorós manifesta que no li sembla correcte que es pengin fotografies 
del fotògraf oficial de l’esbart, Sr. Toni Lucena, al Facebook personal d’una dansaire 
captades de les xarxes oficials de l’Esbart sense consentiment de l’autor ni fer-ne 
constar l’autoria de la fotografia. La Sra. Agnès Bartolomé, demana disculpes per 
haver omès aquest tràmit però diu que ho va fer sense cap malícia. El Sr. Guillem 
Amorós, diu que no entén el problema que hi ha amb les fotografies. 

El Sr. Guillem Amorós demana a la junta que determini quina roba han de planxar i 
rentar els homes i les dones, donat que contínuament està rebent queixen de les 
dansaires perquè elles s’han de planxar la roba i els dansaires no.  

La Sra. Sílvia Martin afegeix que s’hauria de buscar una solució per el transport de la 
roba quan hi hagi una ballada, i posa com a exemple que per l’espectacle Aplaça! va 
haver de planxar i portar amunt i avall 12 vestits que com es pot comprendre pesaven 
molt. 



La Sra. Agnès Bartolomé demana que tots els dansaires s’impliquin més en el 
transport dels estris de l’Esbart quan hi hagi una ballada per tal que ajudin al Sr. 
Xavier Olaria. 

La Sra. Mònica Amorós recorda que l’any passat els pares d’uns juvenils que passaven 
al Cos de Dansa van enviar un carta preguntant quin seria l’acolliment i el seu 
protocol si n’hi havia. Al respecte manifesta que ha quedat demostrat que el Cos de 
Dansa no és gueto ja que tots els nois i noies que han passat a formar-ne part han 
participat a l’espectacle A plaça! i s’ho van passar genial. També diu que ha parlat 
amb els nois i que li han manifestat que estan molt contents d’estar al Cos de Dansa, 
La Sra. Bigas afegeix que els pares li han manifestat que estan molt contents de com 
s’han desenvolupat la integració dels seus fill en el grup. La Sra. Anna Jordana afegeix 
que a partir de la carta, s’ha de felicitar al Cos de Dansa per l’acolliment que han fet 
als nois i noies. 

El Sr Jordi Bartolomé llegeix uns whatsapps de l’Esbart Sant Martí , del Sr. Manel 
Terrón i d’altres que ha rebut elogiant el resultat de l’espectacle A plaça! i felicitant-
nos per l’èxit obtingut.  

La Sra. Mònica Amorós llegeix també un whatsapp d’una mare dels infantils de la 
família Arranz Jiménez, elogiant l’espectacle A plaça! 

El Sr. Fuentes afegeix que forma part d’un esbart que innova en dansa tradicional. El 
seu criteri era que es podia fer un espectacle amb dansa tradicional no innovada i 
que tothom del seu entorn li deia que això no era possible. El passat diumenge, 
després de l’espectacle A plaça!, va que demostrat que els senyors que negaven 
aquesta possibilitat anaven completament errats, i així ho  van admetre. 

La Sra. Thaïs Guiral diu que el curs que ve, un cop hagin passat els infantils que 
compleixin 10 anys a juvenils, el grup d’infantils quedarà molt reduït i proposa 
estudiar sistemes per encoratjar que s’hi apuntin més nens i nenes petits. La Sra. 
Garrich li respon que això acostuma  funcionar molt la transmissió de boca a orella. 

El Sr. Joan Ignasi fa el suggeriment a la nova junta d’estudiar el canvi del compte 
corrent a la Caixa d’Enginyers, a fi i efecte de reduir les despeses bancàries. El Sr. 
Bartolomé explica que per el tema de subvencions del conveni “La Caixa” -  
Generalitat és necessari el tenir un compte obert amb “Caixabank”. De totes maneres 
s’estudiarà la possibilitat de canviar el gruix de les operacions a la Caixa d’Enginyers 
si donen millors condicions. 

 

 

Sense cap altra qüestió, sent les 13:50h del dia a dalt esmentat, el Sr. Presient dona 
per conclosa l'Assemblea General de socis de l’any 2019 i la secretària, Sra. Alba 
Manteca emplaça als membres de la Junta Directiva per la propera reunió el dia 6 de 
maig a les nou del vespre. 

 

Barcelona, 13 d’abril de 2019 

 

 

 

 

Jordi Bartolomé, President sortint    Alba Manteca, Secretària  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


