ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL
16 DE JULIOL DE 2020
Sent les 20h del dia esmentat a dalt, a La Casa dels Entremesos seu social de l’Esbart
Català de Dansaires, i sota la presidència del Sr. Daniel Trullols i Ruau, president de
l’Entitat, i actuant de secretària la que ho és de l'Esbart, Alba Manteca i Esteve, es
celebra l’Assemblea General de Socis corresponent a l’any 2020. Amb motiu de la
situació que estem vivint a causa de la pandèmia COVID-19, l’Assemblea General de
socis d’enguany ha optat per un nou format de Assemblea on els socis han pogut
escollir com assistir-hi, de forma presencial o per videoconferència, d’acord amb allò
que disposen les disposicions legals dictades, amb l'assistència dels membres de la
Junta Directiva relacionats a continuació:
Sr. Daniel Trullols
Sra. Anna Bigas
Sr. Albert Viñolas
Sra. Alba Manteca
Sra. Montserrat Garrich
Sr. Joan Gómez
Sra. Anna Jordana
Assisteixen a l’Assemblea 22 socis dels quals 14 presencials, 2 presents per
videoconferència i 6 representats, segons es detalla a continuació:
Amorós Bigas, Guillem
Amorós Bigas, Mònica
Barberà Filló, Laura
Bartolomé Garrich, Agnès
Bartolomé Garrich, Cèlia
Bartolomé Antonès, Jordi
Belmonte Marco, Francesc
Bigas Puig, Anna Maria
Duch Saucedo, Joana
Fuentes Ros, Josep Maria
Galan Vinyoles, Aina
Galan Vinyoles, Berta
Garrich Ribera, Montserrat
Gómez Soriano, Joan
Jordana Moreso, Anna
Llugany Fontanet, Núria
Manteca Esteve, Alba
Rocosa Vilà, Oleguer
Sánchez García, Guillem
Trullols Ruau, Daniel
Vinyoles Insa, Anna Maria
Viñolas Vilà, Albert

Assistent per videoconferència

Assistent per videoconferència
Representada per Alba Manteca
Representada per Albert Viñolas
Representada per Anna Jordana

Representada per Anna Bigas
Representat per Anna Bigas
Representada per Albert Viñolas

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 2019.
3. Lectura i aprovació de la Memòria econòmica i dels Comptes de l'exercici
2019.
4. Presentació i aprovació del projecte d’activitats i pressupost del 2020.
5. Aprovació de la quota d’associat per l’any 2021.
6. Altes i baixes de socis durant l’any 2019.
7. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta Directiva.
8. Autorització al president i al tresorer per representar l’entitat davant de les
Administracions Públiques, hisenda, la seguretat social i altres entitats i
organismes.
9. Precs i preguntes.
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR
El Sr. Daniel Trullols dona la benvinguda a tots els socis assistents i demana fer un
minut de silenci per totes aquelles persones que han perdut la vida davant la
pandèmia que estem vivint actualment.
Acabat el minut de silenci cedeix la paraula a la Sra. Alba Manteca secretària, que
procedeix a llegir l'acta de l'Assemblea del 13 d’abril de 2019.
El Sr. Jordi Bartolomé demana que es rectifiquin alguns punts de l’acta, ja que no és
correcte considerar baixa de l’Esbart a les Sres. Josefina Flamerich i Montserrat
Assens perquè no s’han donat de baixa voluntària, si no degut al seu traspàs.
S’anotarà al costat del nom de les dites senyores “baixa per defunció”.
Després de les modificacions esmentades, s’aprova l’acta per unanimitat.
LECTURA DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019
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 2019 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 2019.

•

Cursos i tallers.

•

MercèDansa: 8 grups convidats

•

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 2019
El Sr. Daniel Trullols 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 2019.
A mode de resum, el resultat del 2019 és el següent
1.- Compte de Resultats:
Ingressos:

79.393,46€

Despeses:

81.713,36 €

Dèficit de l'exercici :

2.319,90 €

2.- Balanç:
Actiu no corrent:

142.846,35€

Actiu corrent :

137.624,55€

TOTAL ACTIU

280.470,90€

Patrimoni net :

278.066,84€

Passiu corrent

2.404,06€

TOTAL PASSIU

280.470,90€

La memòria econòmica, compte de resultats i balanç del 2019 s’aproven per
unanimitat.
PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST
DEL 2020
La Sra. Montserrat Garrich presenta un avanç de les activitats previstes pel 2020.
El Sr. Albert Viñolas complementa la informació presentant el pressupost econòmic
de l’entitat per l’any 2020.
El projecte i pressupost d’activitats pel 2020 s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT PER L'ANY 2021.
La Junta presenta, com a proposta no augmentar la quota d’associat per l’any 2021.
S’aprova la proposta per unanimitat.
ALTES I BAIXES DE SOCIS DURANT L’ANY 2019
S’informa de la relació d’altes i baixes del 2019
Relació de baixes 2019:

709 Fonollosa Feucht, Ernest

Per defunció

881 Mustieles Pallas, Jordi
975 Huguet Salvany, Anna Maria
1015 Lleixà Prieto, José Luis

Per defunció

1.029 Farré Ferrando, Lluc
1.058 Talarn Planas, Cecília
1.059 Olivares Quesada, Violant
1.065 Faura Gil, Laia
1.075 Batalla Faura, Jofre
1.077 Blasco Jungbauer, Silvia
1.096 Guerrero Carrasco, Maria
1.109 Batalla Faura, Quim
1.154 Fernandez Buil, Marina

Relació d’altes 2019:
1.154 Fernandez Buil, Marina
1.155 Morales Fernandez, Aitor
APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El Sr. Daniel Trullols, 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 2019 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. Daniel
Trullols i Ruau, amb NIF 43681370T, president de l’entitat, i el Sr. Albert Viñolas i
Vilà, amb NIF 36870528X, 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. Daniel Trullols, abans d’obrir el torn de paraula als socis assistents demana
disculpes a l’assemblea ja que la junta directiva s’ha oblidat d’anotar un punt
important en l’ordre del dia i proposa a l’Assemblea si li sembla adient DELEGAR AL
SR. JOAN GÓMEZ COM A REPRESENTANT DE L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES A
L’AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAIRES

El Sr. Joan Gómez, explica a l’Assemblea que és vocal de la junta directiva, de
l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i demana l’aprovació de l’Assemblea per ser-ne
essent el representant de l’Esbart Català de Dansaires.
L’assemblea aprova la proposta per unanimitat.
El Sr. Daniel Trullols obre el torn de paraula.
La Sra. Agnés Bartolomé diu que hi ha associacions que informen més aviat als seus
associats dels temes importants, ja que els socis i dansaires de l’Esbart se
n’assabenten quan ja han passat, així com temes importants de la Federació
d’Entitats de Cultura Popular de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos.
La Sra. Anna Bigas respon que no hi està d’acord ja que tant amb els dansaires com
amb els socis se’ls hi envia un full d’activitats mensual on s’informa de totes les
activitats que realitza l’entitat durant el mes.
La Sra. Agnès Bartolomé comenta que a part d’informar amb el full d’activitats, si
algun membre de la junta o secció de dansaires fa una activitat s’hauria de comunicar
mitjançant les xarxes socials ja que actualment la majoria d’associats miren més les
xarxes socials que no el correu que s’envia o el web.
La Sra. Anna Bigas li respon que les xarxes socials de l’Esbart Català sempre intenten
publicar totes les activitats que realitza l’entitat. Afegeix que també cal entendre que
les persones encarregades de dur les xarxes socials, tenen la seva feina i no sempre
s’hi poden dedicar a temps complert com els hi agradaria.
També comenta que hi ha una reunió pendent de cara al mes de setembre de totes
les persones que porten les xarxes socials per reflexionar i millorar el rendiment del
grup de xarxes.
La Sra. Celia Bartolomé comenta que es podria aprofitar l’estiu que l’entitat no farà
activitats per posar al dia el grup de xarxes i encarar el mes de setembre en ordre.
El Sr. Daniel Trullols creu oportú fer la reunió a principis de setembre, abans de
començar les Festes de la Mercè. Tot i que reivindica que durant la pandèmia viscuda
hem sigut una de les entitats que hem tingut les xarxes socials més actives.
Després que diferents associats donin la seva opinió, queda clar, que el important és
que els associats siguin coneixedors d’una ballada destacada, d’un curs o taller de
dansa que s’ha de realitzar o s’ha realitzat, independent de si se n’assabenten per
correu-e com a través de les xarxes socials.
El Sr. Daniel Trullos també afegeix que perquè es puguin publicar totes les activitats
esmentades anteriorment, el responsable del grup de xarxes ha de ser coneixedor
d’elles i torna a indicar que a principis de setembre el grup de xarxes es reunirà pel
bon funcionament.
El Sr. Guillem Amorós comenta que creu que el full d’activitats de l’entitat ningú se’l
para a mirar, ja que no és tant atractiu com per exemple el butlletí d’activitats de
l’Esbart Dansaire de Rubí. I fa la proposta que es creï un butlletí més atractiu.
El Sr. Josep Maria Fuentes està d’acord amb el Sr. Guillem Amorós en que el format
en el qual estan presentades les activitats de l’Esbart es pot millorar ja que enviar
per correu un full d’activitats de negre sobre blanc no és atractiu. Proposa fer un
butlletí quinzenal ja que l’Esbart Català té molta activitat a diferència d’altres esbarts
i posar entre 3 o 4 activitats i valorar quanta gent el mira.
El Sr. Josep Maria Fuentes vol felicitar a l’Esbart Català per la seva participació al dia
Internacional de la Dansa celebrat el passat 29 d’abril, amb la projecció de
l’espectacle A plaça! al seu canal de la plataforma “YouTube”, juntament amb quatre
esbarts més. També felicita per la promoció feta a les diferents xarxes socials tant
de l’espectacle A Plaça! com els altres espectacles participants.

També comenta que en el web, quan entres a l’espai de junta, d’alguns membres de
junta hi ha un petit currículum i d’altres no.
El Sr. Joan Gómez comenta que al web no està del tot actualitzada amb la composició
de la nova junta.
La Sra. Agnès Bartolomé afegeix que hi ha els logotips de les xarxes socials que no
estan correctes. El Sr. Joan Gómez li respon que aquest problema ja està solucionat.
Tornant al full d’activitats/agenda/butlletí de l’entitat després que diferents associats
donin la seva opinió, es comunica des de la junta que agafa les idees aportades i se
l’hi donarà un cop d’ull per intentar modificar-lo.
El Sr. Guillem Amorós exposa que després d’adonar-se’n del cost que té el vestuari
de l’entitat, fa la petició a la junta que es faci èmfasi a protegir el vestuari i demanar
que els dansaires tinguin cura de la roba de l’entitat.
El Sr. Jordi Bartolomé comenta que es va assabentar el dia anterior que hi havia
assemblea de socis, ja que no ha rebut cap convocatòria en el seu correu electrònic,
i en responsabilitza a la Junta. També responsabilitza a la Junta de la baixa
assistència de socis a l’Assemblea, ja que, diu quan ell n’era President eren més
nombroses.
El Sr. Daniel Trullols demana disculpes en el Sr. Jordi Bartolomé per no haver rebut
el correu i que la junta directiva no era conscient de no tenir el seu correu. Afegeix
que des de la junta directiva s’ha enviat notificacions i recordatoris del dia de la
celebració de l’assemblea de socis.
El Sr. Daniel Trullols també vol fer coneixedor als socis assistents que les assemblees
on hi ha elecció de càrrecs són més atractives i hi ha més socis i que les assemblees
on no hi ha elecció de càrrecs; que sempre s’havien fet en divendres i l’afluència de
socis era major perquè ajuntava els dansaires del Cos de Dansa, pares i mares de
les seccions infantil i juvenil i tots els mestres.
El Sr. Josep Maria Fuente opina que el dia escollit per la junta directiva en celebrar
l’assemblea no ha estat el més idoni i es podria haver celebrat a principis de setembre
quan hi hagués hagut més socis assistents.
El Sr. Jordi Bartolomé comenta que s’hauria fer alguna activitat per intentar captar
més dansaires, ja que en el transcurs de l’any 2019 només hi ha hagut 2 altes de
socis. És cert que per culpa de la pandèmia que estem vivint també ha impedit que
es puguin realitzar activitats.
La Sra. Agnès Bartolomé comenta que en el mes de juliol ha vist per les xarxes socials
d’altres esbarts on promocionen l’activitat extraescolar pel curs vinent i proposa que
l’Esbart faci el mateix.
El Sr. Guillem Amorós pregunta a la junta directiva si aquest estiu hi haurà aire
condicionat a la Sala de Ball de La Casa dels Entremesos.
El Sr. Daniel Trullols li respon que dimarts passat es va celebrar l’Assemblea de la
Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels
Entremesos i respecte als aires condicionats van explicar que es va aprovar que
estigués instal·lat l’aire condicionat de la 3a planta i que al desembre començarien
a fer les obres. Es va acordar de prendre mesures de pressió com per exemple
comunicar a les entitats federades que es tancarà La Casa dels Entremesos en els
mesos d’estiu o puntes de calor durant l’any.
Sense cap altra qüestió, sent les 21h del dia a dalt esmentat, el Sr. President dona
per conclosa l'Assemblea General de socis de l’any 2020 i la secretària, Sra. Alba
Manteca emplaça als membres de la Junta Directiva per la propera reunió telemàtica
el dia 9 de setembre a les vuit del vespre.

Barcelona, 16 de juliol de 2020

Daniel Trullols, President

Alba Manteca, Secretària

