
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL  

4 DE MARÇ DE 2017 

 

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 

2017, 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. Joan Gómez 

Sr. Xavier Olaria 

Sr. Jordi Mustieles 

Sra. Anna Vinyoles 

 

Assisteixen a l’Assemblea 27 socis i s’entreguen 13 delegacions de vot, segons es 

detalla a continuació:  

Montserrat Delgado Baldrich 

Joan Guirro Navarro 

Ana Saint-Dizier Marí 

Oriol Fonollosa Duch 

Joana Duch Saucedo (representada per Oriol Fonollosa Duch) 

Eulàlia Guasch i Solé 

Mònica Amorós Bigas 

Agnès Bartolomé Garrich 

Cèlia Bartolomé Garrich 

Júlia Cacho Pujol 

Anna Jordana Moreso (representada per Júlia Cacho Pujol) 

Xavier Bonet Casals 

Guillem Amorós Bigas 

Josep Maria Fuentes Ros 

Daniel Trullols Ruau 

Ramon Trullols Ruau (representat per Daniel Trullols Ruau) 

Dolors Ruau Arbós (representat per Daniel Trullols Ruau) 

Laura Barberà Filló (representat per Josep M. Fuentes) 

Carme Barberà Filló (representat per Josep M. Fuentes Ros) 

Elena Filló Torres (representat per Guillem Amorós Bigas) 

Joaquima Sarrat 

Montserrat Assens 

Carles Vinyoles Insa 

Miquel Batalla i Pérez (representat per Carles Vinyoles Insa) 

Laia Faura i Gil (representada per Carles Vinyoles Insa) 

Manel Rubio Arbós 

David Trullols Ruau 

Anna M. Huguet (representada per Jordi Mustieles Pallàs) 

Jordi Mustieles Pallàs 

Xavier Olaria Villar 

Alba Manteca (representada per Xavier Olaria Villar) 

Núria Llugany i Fontanet 

Anna M. Vinyoles i Insa 

Albert Viñolas i Vilà 

Núria Vinyoles Insa (representada per Albert Viñolas Vilà) 



Maria dels Àngels Insa (representada per Albert Viñolas) 

Jordi Bartolomé i Antonés 

Anna Bigas i Puig 

Montserrat Garrich i Ribera 

Joan Gómez i Soriano 

 

L’ordre del dia és el següent: 

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

 Lectura de la Memòria d’activitats 2016. 

 Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria econòmica i dels Comptes 

Anuals de l'exercici 2016. 

 Presentació i aprovació del projecte d’activitats i pressupost del 2017 

 Aprovació de la quota d'associat per l'any 2018. 

 Altes i baixes de socis durant l’any 2016 

 Aprovació, si s’escau, 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. 

 Elecció de càrrecs 

 Precs i preguntes. 

 

LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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, un cop rectificades les esmenes que s’indiquen a 

la reunió. 

El Sr. Josep M. Fuentes indica que, segons els estatuts a l’acta hauria de constar el 

llistat d’assistents i vots delegats i, tanmateix, no cal que consti la transcripció 

literal de la memòria econòmica. 

La Sra. Núria Llugany indica que el tema de la memòria econòmica ja estava previst 

reduir-lo a partir de l’acta d’aquesta assemblea i, pel que fa a la identificació dels 

assistents, es procedeix a fer una llista per incorporar-los a l’acta. 

LECTURA DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2016 

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 2016 

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:   42 activitats. 

 Activitats socials: 14 activitats. 

 Ball del divendres 31 sessions. 

 Notícies a la a web: 20 notícies. 

 Col·laboracions amb mitjans de comunicació: 22 col·laboracions. 



 Publicacions: 3 publicacions, Música i Músics de l’Esbart Català de Dansaires, 

Volum 6: Joan Gómez Soriano (disc), De pagès a típic (fulletó) i Aportacions 

a la Dansa Catalana 2014 (llibre). 

 Presentacions 2016: 6 sessions. 

 Cursos i tallers: 2 cursos i 21 tallers. 

 Exposicions:  produccions: De pagès a típic; cessions: Apel·les Mestres: 

Artista complet i home polièdric i Esbart Català de Dansaires 1908-2008: 

100 anys d’història i Cavallets ... endavant! 

 MercèDansa: 7 grups convidats d'Òdena, Martorelles, Sant Isidre de Sant 

Privat d’en Bas,  Olot,  Sant Feliu de Buixalleu,  Vilafranca del Penedès i 

Súria. 

 Entrades a la biblioteca i a l’Arxiu: 317 documents, 9 adquisicions, 54 

donatius i 254 documents sobre dansa. 

 Majordomia i vestuari: 55 noves peces al vestuari; es destaca la renovació 

de les armilles i camals pels Cavallets petits. 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I DELS 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016 

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 

2016.  

A mode de resum, el resultat del 2016 és el següent 

1.- Compte de Resultats: 

Ingressos:                   73.561,71 € 

Despeses:                   82.288,99 € 

Dèficit de l'exercici :       8.727,28 € 

 

 

2.- Balanç: 

Actiu no corrent:     152.906,84 € 

Actiu corrent :         147.683,97 € 

TOTAL ACTIU          300.590,81 € 

 

Patrimoni net :        283.853,99 € 

Passiu corrent          16.736,82 € 

TOTAL PASSIU        300.590,81 € 

 

La memòria econòmica, compte de resultats i balanç del 2016 s’aproven per 

unanimitat. 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I PRESSUPOST 

DEL 2017 

La Sra. Montserrat Garrich presenta un avanç de les activitats previstes pel 2017. 

El Sr. Albert Viñolas complementa la informació presentant el pressupost econòmic 

de l’entitat per l’any 2017. 

El projecte i pressupost d’activitats pel 2017 s’aprova per unanimitat. 

 

APROVACIÓ DE LA QUOTA D'ASSOCIAT PER L'ANY 2018. 

La Junta presenta, com a proposta no augmentar la quota d’associat per l’any 

2018. 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

ALTES I BAIXES DE SOCIS DURANT L’ANY 2016 

S’informa de la relació d’altes i baixes del 2016 

Relació de baixes 2016: 

 

 

 

Relació d’altes 2016: 

 

 

 

 



Així mateix, també s’informa de la relació d’altes produides durant els primers 

mesos del 2017: 

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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 2016 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. 

 

ELECCIÓ DE CÀRRECS 

El Sr. Jordi Bartolomé informa dels càrrecs que cessen. Es tracta del següents 

membres de Junta Directiva: 

 Sr. Jordi Bartolomé (President) que opta a la reelecció pel mateix càrrec. 

 Sra. Núria Llugany (secretària) que no es presenta a la reelecció. 

 Sr. Jordi Mustieles (vocal) que opta a la reelecció pel mateix càrrec. 

 Sr. Xavier Olaria (vocal) que opta a la reelecció pel mateix càrrec. 

 Sra. Anna Vinyoles (vocal) 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 d ela Junta. 

El Sr. Daniel Trullols es proposa pel càrrec de vocal. 

Es deixen 10 minuts per reflexió i posterior votació 

Es recullen els vots dels presents (hi ha 13 delegacions de vot) i es procedeix a la 

comptabilització de l’escrutini. 

Dels 27 socis amb dret a vot a la sala i les 13 delegacions, el resultat és el següent: 

 Abstencions: 0 

 Per al càrrec de President/a: 

o Jordi BArtolomé: 24 vots 

o Guillem Amorós: 2 vots 

o Anna Bigas: 2 vots 

o Agnès Bartolomé: 1 vot 

 Per al càrrec de Secretari/ària: 

o Alba Manteca: 36 vots 



o Daniel Trullols: 1 vot 

 Per als càrrecs de vocals: 

o Sr. Xavier Olaria: 38 vots 

o Sr. Jordi Mustieles: 39 vots 

o Sr. Daniel Trullols: 26 vots 

o Sra. Anna Vinyoles: 14 vots 

 

La Junta Directiva queda constituïda de la següent forma: 

 President: Sr. Jordi Bartolomé i Antonés 

 Sots-president: Sra. Anna Bigas i Puig 

 Tresorer: Sr. Albert Viñolas i Vilà 

 Secretària: Sra. Alba Manteca i Esteve 

 Vocal: Sra. Montserrat Garrich i Ribera 

 Vocal: Sr. Joan Gómez i Soriano 

 Vocal: Sr. Xavier Olaria i Villar 

 Vocal: Sr. Jordi Mustieles i Pallàs 

 Vocal: Sr. Daniel Trullols i Ruau 

 

Tots els membre elegits accepten el càrrec. La Sra. Alba Manteca que no és present 

a l’Assemblea, ha aportat un escrit d'acceptació del càrrec en cas de ser elegida. 

La Sra. Núria Llugany i la Sra. Anna Vinyoles s'acomiaden dels socis com a 

membres de la Junta directiva. 

 

PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Jordi Bartolomé inicia el torn de precs i preguntes indicant que, sobre el tema 

de la falta de samarretes entre infantils i juvenils, s'iniciarà un projecte d'intercanvi 

de samarretes entre dansaires d'infantils i juvenils i, en paral·lel, se'n faran de 

noves perquè cap dansaire es quedi sense. 

També aprofita el Sr. Bartolomé per informar que en un termini de 30 dies es farà 

una assemblea extraordinària amb un únic punt de l'ordre del dia: decidir si l'Esbart 

Català de Dansaires s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum. 

La Sra. Mònica Amorós intervé i, canviant de tema, reclama la necessitat que el cos 

de dansa disposi d'una rèplica dels Cavallets, més lleugers que els actuals. 

La Sra. Anna Bigas respon a la Sra. Amorós informant que s'està ja en procés de 

petició de pressupostos i que durant el 2017 està previst resoldre aquesta 

necessitat. 

El Sr. Jordi Bartolomé, explica, en referència a aquest mateix tema, que els 

Cavallets Cotoners de l'Esbart tenen la peculiaritat que cadascun té una cara 

diferent. Per tant, si es vol fer una rèplica exacta dels originals, s'hauran de fer 

tants motllos com Cavallets. Davant d'aquesta circumstància, s'haurà de posar en 

una balança, un cop es tinguin els pressupostos, el cost de mantenir semblança 

amb els originals versus el cost que això pugui representar per l'Esbart. 

El Sr. Joan Guirro, afegeix, que potser valdria la pena considerar la possibilitat de 

posar cintes regulables als originals per resoldre el problema. 



El Sr. Jordi Bartolomé indica que l'objectiu és tenir una rèplica dels Cavallets pel dia 

a dia i treure els originals, una o dues vegades l'any. En qualsevol cas, es recull la 

idea de fer les cintes regulables tant dels originals com dels nous. 

La Sra. Agnès Bartolomé i el Sr. Xavier Bonet proposen fer figures de goma dels 

cavallets, com ja s'ha fet amb altres peces del bestiari històric de les entitats de la 

Federació d’entitats de cultura popular i tradicional de Barcelona Vella. 

La Sra. Garrich recorda que encara en tenim al magatzem de resina per a qui li 

interessi. 

El Sr. Joan Gómez i el Sr. Jordi Bartolomé prenen nota de la proposta i ho miraran 

per veure costos i format. 

La Sra. Agnès Bartolomé proposa fer una samarreta amb la imatge del Cavallets 

per dur a les sortides de Cavallets. 

El Sr. Jordi Bartolomé encoratja els que han tingut la idea a que presentin el 

projecte complet a la Junta Directiva en dia i data acordada. 

El Sr. Guillem Amorós pregunta, canviant de temàtica, si hi ha previst fer algun 

acte especial pel 110è aniversari de l'Entitat al 2018. 

El Sr. Bartolomé indica que al 2018 conflueixen dues celebracions importants per 

l'entitat, (i) El seu 110è aniversari i (ii) el 150è aniversari del naixement de l'Aureli 

Capmany. Per al segon punt es preveu que, molt probablement, es farà una 

exposició. Per al primer punt encara no s'ha fet cap proposta de celebració tot i que 

segur que es faran activitats especials. 

El Sr. Jordi Mustieles comenta que, tot i el que pugui plantejar la Junta, això no 

treu que els socis facin propostes per celebrar l'aniversari de l'Entitat. 

El Sr. Josep M. Fuentes intervé i presenta una sèrie de reflexions: 

(i) Felicita l'Esbart per la seva participació activa en el curs de mestres de dansa 

organitzat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires 

(ii) Agraeix la tasca de les Sres. Anna Vinyoles i Núria Llugany aquests anys a la 

Junta Directiva de l'entitat. 

(iii) Respecte al resultat de la votació d'elecció de càrrecs per la Junta, comenta 

que, al seu perer, requereixen d'una reflexió degut a l'elevat nombre de vots en 

blanc per al càrrec de president o al fet que la gent voti a persones que ja tenen un 

altre càrrec vigent a la junta. 

(iv) En relació a la Festa Catalana, que aquest any va tenir lloc al Fòrum, considera 

que no es pot ballar en les condicions en que es va fer. 

El Sr. Joan Gómez, respon a aquest darrer punt indicant que tothom que va anar a 

la Festa Catalana coneixia les condicions de l'acte. El lloc va ser imposat per 

l'Ajuntament per fomentar la zona i ja se sabia que no hi havia públic. 

El Sr. Jordi Mustieles afegeix, que l'Esbart va entomar la jornada com un assaig 

addicional. 

El Sr. Josep M. Fuentes tanca el tema reiterant-se en el fet que ballar sobre un 

terra de ciment inclinat no és, en cap cas, acceptable. 

Canviant de tema el Sr. Josep M. Fuentes continua la intervenció preguntant si 

s'està plantejant que el cos de dansa de l'Esbart participi en el Toc d'Inici. 

La Sra. Anna Bigas indica que, tot i que l'Ajuntament ho ha proposat, no es disposa 

de prou gent per poder fer Ball i Cavallets. 

En un altre ordre de coses, el Sr. Josep M. Fuentes sol·licita que l'Esbart es plantegi 

participar en la direcció de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires. En la seva opinió, 

l'Agrupament està agafant la línia correcta amb la direcció actual i considera que 

l'Esbart hauria d'estar més implicat. 



La Sra. Anna Bigas, respon que ella forma part de comissió pistatxo de 

l’Agrupament, i  que prenem nota del seu suggeriment.   

La Sra. Anna Saint-Dizier reprèn el tema anterior de la ballada al Fòrum indicant 

que la decisió de l'Ajuntament es basa en un problema urbanístic de la zona. 

El Sr. Joan Gómez confirma que aquest any la Festa Catalana no es farà al Fòrum. 

La Sra. Anna Saint-Dizier, torna a intervenir, proposant fer algun  acte fora de la 

seu de l'Esbart pel Dia Internacional de la Dansa, apart de les habituals portes 

obertes. 

La Sra. Anna Bigas respon que no es fa res addicional a les portes obertes per dues 

raons, (i) perquè la Jornada es en dia laborable i (ii) perquè els dansaires estaran 

cansats donat que és una època de molta activitat pel Cos de Dansa. 

La Sra. Anna Saint-Dizier pregunta també perquè el cos de dansa no fa més 

col·laboracions en les festes dels diferents barris de Ciutat Vella. 

La Sra. Anna Bigas respon que de vegades se solapen les peticions de les 

Comissions de Festes dels barris amb altres activitats de l'Esbart, el mateix dia o en 

dies consecutius i que s'ha de rebutjar la invitació. 

El Sr. Jordi Bartolomé afegeix que, tot i les declinacions que puguem fer, si que 

hem participat en algunes de les festes, com, per exemple, les del barri del Pi. 

La Sra. Cèlia Bartolomé reprèn el tema del Dia Internacional de la Dansa, proposant 

de fer l'assaig a la Pl. Beates. 

La Sra. Anna Bigas indica que la Junta en pren nota i que ho valorarà. 

La Sra. Montserrat Garrich informa que, per fer qualsevol activitat a la via pública 

cal demanar permís a l'Ajuntament. En qualsevol cas, quan es decideixin les 

activitats definitives per Dia Internacional de la Dansa, es demanarà als socis que 

en facin difusió pels entorns personals de cadascú. 

Finalment, i en un altre ordre de coses, el Sr. Jordi Bartolomé demana que 

s'universalitzi l'activitat d'enviar postals a l'estiu que fan a la secció infantil i que 

tots els socis enviïn postals de les vacances d'estiu. 

 

Sense cap altra qüestió, es clou l'Assemblea ordinària de socis de l’any 2017 i la 

secretària sortint, Sra. Núria Llugany emplaça als membres de la Junta Directiva 

per la propera reunió el dia 16 de març a les nou del vespre. 

 

Barcelona, 4 de març de 2017 

 

 

 

 

Jordi Bartolomé, President     Núria Llugany,  

        Secretària sortint 


