ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL
29 DE MAIG DE 2021
Sent les 11h del dia a dalt esmentat, 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, Sra. Alba Manteca i Esteve,
se celebra l’Assemblea General de Socis corresponent a l’any 2021, amb l'assistència
dels membres de la Junta Directiva relacionats a continuació:
Sr. Daniel Trullols i Ruau
Sra. Anna Bigas i Puig
Sr. Albert Viñolas i Vilà
Sra. Alba Manteca i Esteve
Sra. Montserrat Garrich i Ribera
Sr. Joan Gómez i Soriano
Sr. Xavier Olaria i Villar
Sra. Anna Jordana i Moreso
Sra. Thaïs Guiral i Garcia
Assisteixen a l’Assemblea 33 socis i s’entreguen 20 delegacions de vot, segons es
detalla a continuació:
Abàsolo Hernandez, Carles
Amorós Bigas, Guillem
Amorós Bigas, Mònica
Anglada Garcia, Martina
Barberà Filló, Laura
Barberà Filló, Carme
Bartolomé Garrich, Agnès
Bartolomé Garrich, Cèlia
Bartolomé Antonès, Jordi
Belmonte Sentís, Mireia
Bigas Puig, Anna Maria
Bonet Casals, Xavier
Cacho Pujol, Nora
Conesa Sans, Rosalia
Duch Saucedo, Joana
Duch Conesa, Pau
Filló Torres, Elena
Fabra Fres, Núria
Fonollosa Duch, Oriol
Fonollosa Guasch, Berta
Fonollosa Guasch, Biel
Fuentes Ros, Josep Maria
Galan Vinyoles, Berta
Galan Vinyoles, Aina
Garrich Ribera, Montserrat
Gómez Soriano, Joan
Guasch Solé, Eulàlia
Guirro Navarro, Joan
Guiral Garcia, Thaïs
Insa Conesa, Maria dels Àngels
Jordana Moreso, Anna
Jordana Moreso, Bernat

Representat per Anna Bigas Puig
Representada per Berta Galán Vinyoles
Representada per Laura Barberà Filló

Representada Agnès Bartolomé Garrich

Representada per Montserrat Garrich Ribera
Representada per Xavier Olaria Villar
Representat per Montserrat Garrich Ribera
Representada per Laura Barberà Filló
Representat per Eulàlia Guasch Solé
Representada per Berta Galán Vinyoles

Representada per Anna Vinyoles Insa

Representada per Albert Viñolas Vilà
Representat per Anna Jordana Moreso

Jordana Moreso, Pau
Lleras Gottiz, Jordi
Lucena Cruz, Toni
Manteca Esteve, Alba
Martín Ferrer, Sílvia
Martínez Tafalla, Joan
Musuy Martínez, Maria
Olaria Villar, Xavier
Parada Marcos, Josep Manuel
Pedreira Font, Joana
Planas Planas, Meritxell
Poch Fabra, Montserrat
Poch Giró, Enric
Ruau Arbós, Dolors
Sánchez García, Guillem
Trullols Ruau, Daniel
Trullols Ruau, Ramón
Vinyoles Insa, Anna Maria
Vinyoles Insa, Carles
Vinyoles Insa, Núria
Viñolas Vilà, Albert

Representat per Anna Jordana Moreso

Representada per Cèlia Bartolomé Garrich
Representat Per Sílvia Martin Ferrer
Representat per Jordi Bartolomé Antonés

Representat per Daniel Trullols
Representat per Anna Vinyoles
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 2020.
3. Lectura i aprovació de la Memòria econòmica i dels Comptes de l'exercici
2020.
4. Altes i Baixes de socis durant el 2020.
5. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva a l’exercici 2020.
6. Projecte d’activitats per l’any 2021.
7. Aprovació del pressupost per l’exercici 2021.
8. Aprovació de la quota de socis 2022.
9. Autorització al president i al tresorer per representar l’entitat davant de les
Administracions Públiques, hisenda, seguretat social i altres entitats i
organismes.
10. Elecció de càrrecs.
o

Càrrecs que cessen: President, Secretària i tres Vocalies.

11. 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 dona pas al Sra.
Alba Manteca secretària, que procedeix a llegir l'acta de l'Assemblea del 16 juliol de
2020.
El Sr. Jordi Bartolomé demana que es rectifiqui l’acta canviant el terme de “assistents
a l’assemblea” per “participants a l’assemblea”.
Amb aquesta rectificació s’aprova l’acta per unanimitat.

LECTURA DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020
La Sra. Alba Manteca fa un resum de les activitats més destacades del 2020 en grans
apartats:


Assajos de les seccions.



Ballades i mostres de dansa.



Activitats socials.



Notícies al web.



Col·laboracions amb mitjans de comunicació.



Publicacions.



Presentacions 2020.



Cursos i tallers.



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 2020
El Sr. Daniel Trullols cedeix la paraula al Sr. Albert Viñolas, tresorer de l’entitat, que
presenta als socis la memòria econòmica i els comptes anuals de l’Esbart a 31 de
desembre del 2020.
A mode de resum, el resultat del 2020 és el següent:
1.- Compte de Resultats:
Ingressos:

72.138,43 €

Despeses:

61.870,12 €

Superàvit de l'exercici :
2.- Balanç:
Actiu no corrent:

137.910,32 €

Actiu corrent :

152.858,25 €

TOTAL ACTIU

290.768,57 €

Patrimoni net :

288.335,15 €

10.268,31 €

Passiu corrent
TOTAL PASSIU

2.433,42 €
290.768,57€

La memòria econòmica, compte de resultats i balanç del 2020 s’aproven per
unanimitat.

ALTES I BAIXES DE SOCIS DURANT L’ANY 2020
S’informa de la relació d’altes i baixes del 2020
Relació de baixes 2020:
1039 Rolán Linares, Roser
843

Díaz Navarro, Raquel

1144 Rubio Felipe, Júlia
1007 Zamora Solé, Sergi
1047 Segarra de la Haba, Rafael
1048 Segarra de la Haba, Yasmina
965

Parada Martin, Marta

1038 Cuscó Olivet, Antoni
875

Sentís Sauch, Silvia

876

Belmonte Marco, Francesc

1103 Saint-Dizier Mari, Anna
Relació d’altes 2020:
1156 Novoa Rivera, Carla
1157 Toro Roca, Roc
1158 Pugés Marcè, Ferran
1159 Cortés Monera, Aïda
1160 Velázquez Calvet, Magalí
1161 Velázquez Calvet, Isona
1162 Dausà Biran, Marisol
1163 Cabrera Rosales, Joaquim
APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El Sr. Daniel Trullols, demana a l’assemblea que manifesti si aprova la gestió de la
Junta durant l’exercici 2020.
La gestió de la junta directiva de l’any 2020 és aprovada per unanimitat.

PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST
DEL 2021
La Sra. Montserrat Garrich presenta un avanç de les activitats previstes pel 2021 i
expressa que , degut a la pandèmia Covid-19, probablement algunes de les activitats
previstes no es podran fer, o es canviaran de format o de dates a realitzar.
El Sr. Albert Viñolas complementa la informació presentant el pressupost econòmic
de l’entitat per l’any 2021.
El projecte i pressupost d’activitats pel 2021 s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT PER L'ANY 2022.
El Sr. Daniel Trullols, manifesta que a criteri de la junta i degut a la crisi econòmica
derivada de la mateixa pandèmia, proposa a l’assemblea mantenir la quota actual
per l’any 2022.
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, En
Daniel Trullols i Ruau amb DNI 43681370T i al Tresorer N’Albert Viñolas i Vilà amb
DNI 36870528X, 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.
ELECCIÓ DE CÀRRECS
El Sr. Daniel Trullols informa dels càrrecs que cessen estatutàriament. Es tracta del
següents membres de Junta Directiva:


President: Sr. Daniel Trullols i Ruau.



Secretària: Sra. Alba Manteca i Esteve.



Vocal: Sra. Montserrat Garrich i Ribera.



Vocal: Sra. Thaïs Guiral i Garcia.



Vocal: Sr. Xavier Olaria i Villar.

El Sr. Daniel Trullols informa 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. Alba Manteca i Esteve, es presenta pel càrrec de Secretària.
Sra. Montserrat Garrich i Ribera, es presenta pel càrrec de vocal.
Sra. Thaïs GUiral i Garcia, es presenta pel càrrec de vocal.
Sr. Xavier Olaria i Villar, es presenta pel càrrec de vocal.
Sr. Guillem Sanchez i García, es presenta pel càrrec de vocal.

Es demana si algú més dels assistents es vol presentar per algun dels càrrecs de la
Junta i ningú manifesta la seva voluntat de presentar-se a cap càrrec.
Es deixen 10 minuts de reflexió i a continuació es procedeix a la votació donant el
següent resultat:



Pel càrrec de President/a:
o





Daniel Trullols i Ruau: 50 vots

Pel càrrec de Secretària:
o

Alba Manteca i Esteve: 43 vots

o

Guillem Amorós i Bigas: 9 vots

Per als càrrecs de vocals:
o

Sra. Thais Guiral i Garcia: 35 vots

o

Sra. Montserrat Garrich i Ribera: 30 vots.

o

Sr. Guillem Sanchez i Garcia: 37 vots.

o

Sr. Xavier Oalria i Villar: 20 vots.

o

Sr. Guillem Amorós i Bigas: 2 vots.

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 Jordana i Moreso



Vocal: Sr. Joan Gómez i Soriano



Vocal: Sr. Guillem Sánchez i Garcia



Vocal: Sra. Thaïs Guiral i Garcia



Vocal: Sra. Montserrat Garrich i Ribera

Totes les persones elegides, estan presents i accepten el càrrec pels quals han estat
nomenats.
El Sr. Daniel Trullols abans d’obrir el torn de paraula vol comunicar a l’Assemblea dos
temes. Un en projecte i l’altre que ja s’està realitzant.
El primer tema és que alguns membres de la junta, sense que encara s’hagi tractat
en reunió de junta, han comentat que es podria promoure una mena de congrés
intern de l’esbart, per trobar-nos tots els socis i revisar què volem o com volem que
sigui l’Esbart, sentir la veu de tothom, sentir què volem fer com ho volem fer i cap a
on volem tirar. Fruit d’això ha de sortir alguna modificació d’Estatuts que seria portat
a l’Assemblea. Evidentment no està pensat encara com hauria de ser la formula, però
pensa que hauria de ser en dos dies, un per que tothom pugui fer la seva aportació,
i un l’altre fer la trobada, debatre les idees i votar el que consideren que hagi de ser
l’Esbart. Creiem que val la pena que pugui ser escoltada la veu del soci sobre aquest
tema.
El segon tema és un projecte a nivell artístic i cedeix la paraula al Sr. Joan Gómez.

El Sr. Joan Gómez explica que va proposar a la junta de l’esbart un projecte
d’espectacle a partir de les músiques d’un compositor que treballa més el vesant del
Jazz que no pas el de la tradició o la música clàssica el Sr. Sergi Vergés, professor
d’orquestració i harmonia moderna i del conservatori del Liceu i és professor de l’aula
de música tradicional d’arrel.
Fa 4 anys el Sr. Vergés va proposar de fer un treball discogràfic sobre cançons
tradicionals vista des de la fórmula del Jazz i va pensar que aquesta fórmula seria
interessant veure-la des del món de la dansa. Fer-li la proposta d’aquesta visió del
món i la dansa tradicional vista des del Jazz combinant instruments de la música
tradicional amb una Big Band que estem parlant de 23 músics i això aplicar-lo al món
de la dansa i a més fer aquesta vessant, aquesta mirada des de la dansa tradicional
fins la dansa de creació.
Per criteri va pensar que, millor que l’Esbart Català de Dansaires ningú podria tractar
la dansa tradicional i per altra banda no som els més indicats per tractar la dansa de
creació, que no és del nostre tarannà, i col·laborar amb un esbart que tractés la
dansa de creació i per això li va proposar a l’Esbart Ciutat Comtal. En aquest moments
està en fase d’arranjaments per part d’en Sergi Vergés i grup de música tradicional i
les propostes que estan aportant les dues directores dels esbarts Ciutat Comtal la
Sra. Teresa Agustí i del Català de Dansaires la Sra. Anna Bigas i tot ell coordinat pel
Sr. Lluís Calduch com a director coreogràfic genèric d’aquest projecte.
Aquest projecte se’n diu Locus Amoenus per totes les qüestions oficials i per demanar
els ajuts de subvencions i entre nosaltres el coneixem com el “pollastre”.
Comunica que el projecte Locus Amoenus està presentat a les Beques Premi Ciutat
de Barcelona i han sigut escollits en la modalitat de la dansa tradicional amb una
beca per fer-ho.
El Sr. Jordi Bartolomé pregunta al Sr. Gómez si l’Esbart faria “tradijazz” o el que fem
normalment. El Sr. Gómez respon que nosaltres no canviarem el nostre estil de
dansa. Lo del tradijazz és un problema de concepció amb quina música ballem i
l’esbart seguiria ballant com fins ara.
El Sr. Gómez diu que el projecte està pensat per a que es presenti a la Fira
Mediterrània de Manresa que es celebrarà el proper Octubre d’enguany. I la idea és
estrenar-lo l’any 2022 pel Dansàneu.
El Sr. Fuentes pregunta si sabem el perquè no han inclòs el projecte a l’Obrador de
la Cultura Popular de la Fira Mediterrània de Manresa i el Sr. Gómez respon que
suposa que perquè no es va presentar i afegeix que nosaltres presentarem el
projecte a la Fira per aquest any i el que vé.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. Daniel Trullols obre el torn de paraula.
La Sra. Agnès Bartolomé explica que està molesta pel tractament rebut per part del
Sr. Daniel Trullols en enviar-li un missatge per whatsapp comunicant-li que ja no
formava part del grup de xarxes pel seu comportament erroni en reiterades vegades
durant i després de la pandèmia i ella argumenta que el Sr. Daniel Trullols va trigar
molt en respondre el whatsapp de resposta.
El Sr. Trullols li respon que sí és cert que li va enviar el whatsapp i manifesta que va
ser després de tres advertències que si no s’atenia a les instruccions que se li donaven
i seguia anant per lliure, la destituiria. I així va ser. També va quedar un dia amb la
Sra. Agnès Bartolomé per parlar sobre aquest tema.
La Sra. Anna Jordana comenta que durant tot el confinament les xarxes han estat
actives i que com a vocal de comunicació ha mantingut contacte amb totes les
persones de l’equip de forma constant.

La Sra. Thaïs Guiral posa de manifest la manca de respecte en que la Sra. Bartolomé
ha incorregut en les observacions que li va fer per la publicació d’unes fotografies poc
adequades al moment de la pandèmia.
Sra. Agnès Bartolomé també exposa la manca de reunions telemàtiques i presencials
del grup de xarxes.
La Sra. Anna Jordana li respon que té raó i que probablement s’hauria d’haver fet
més d’una. Aprofita per emplaçar a tots els membres del grup de xarxes a una reunió
abans de l’estiu.
La Sra. Agnès Bartolomé demana que per optar a formar part de la junta caldria
saber quina vocalia està vacant.
El Sr. Trullols li respon que està d’acord i que es farà un organigrama de l’entitat per
a que els socis sàpiguen què fa cada membre de junta, tot i que les vocalies no són
fixes.
El Sr. Jordi Bartolomé proposa a l’assemblea que l’esbart podria publicar els actes
en que els associats ( mestres, dansaires, junta...) participen de manera activa o els
reconeixements que reben.
El Sr. Guillem Amorós demana que hi hagi més arxiu fotogràfic de cavallets. Afegeix
que l’Esbart està mort a nivell participatiu, ja que poques persones fan moltes
tasques alhora i no deleguen.
El Sr. Josep Maria Fuentes va proposar de modificar el web i que la memòria al web
no era atractiva.
La Sra. Mònica Amorós demana transport de material i roba a les ballades.
El Sr. Daniel Trullols li respon que s’està elaborant un equip de producció que
s’encarregui de tot el que demana.
El Sr. Daniel Trullols presenta a l’assemblea de fer un congrés intern de tots els socis
de l’entitat per tractar diferents temes que es puguin millorar pel bon funcionament.

Sense cap altra qüestió, sent les 13:45h del dia a dalt esmentat, el Sr. President
dona per conclosa l'Assemblea General de socis de l’any 2021 i la secretària, Sra.
Alba Manteca emplaça als membres de la Junta Directiva per la propera reunió el dia
14 de juny a dos quarts de nou del vespre.
Barcelona, 29 de maig de 2020

Daniel Trullols, President

Alba Manteca, Secretària

