Acta de Assemblea General Ordinària de Socis
De l’OBRA DEL BALLET POPULAR

Data:
Hora:

22 de març de 2015
11,00 h en primera convocatòria

Lloc:

Estatge Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore, Avinyó, 19 pral.

Assistents membres junta:
Bartomeu Duran
Montserrat Gili
Enric Sans
Joan Bigas
M. Rosa Botinas
Juli Peinado
Jordi Torres
Lluïsa Nebot

Actuen com a President el Sr. Bartomeu Duran i Olària, com a secretari el Sr. Jordi
Torres i Grangé i com a tresorer el Sr. Enric Sans i Comas, que ho són respectivament
de la junta
ASSISTENTS: 12 socis
Pren la paraula el president donant la benvinguda als assistents i agraint l’assistència a
l’assemblea. També agraeix a l’AEEF el fet de deixar-nos el local de manera
desinteressada. Lamenta la migrada assistència de socis i diu que pot ser que el
diumenge sigui un mal dia per a fer assemblees.
Tot seguit el secretari llegeix l’acta de la sessió anterior, que és aprovada.
Tot seguit el secretari fa la lectura de la memòria anterior, que s’aprova.
Es passa a la lectura de la memòria de l’any, recolzada gràficament per mitjà de
projecció en pantalla gran; s’aprova la memòria sense cap esmena.
A continuació el Sr. Enric Sans presenta els comptes, amb els mateixos medis que la
memòria. Aporta documentació d’extractes bancaris que quadren exactament amb els
comptes presentats.
Joan Clos pregunta per les despeses del local del carrer del Montsec, seu de l’entitat, i
que tenen un cost de 522,14€. Enric Sans li detalla que són despeses generals com ara:
neteja, telèfon, lloguer de la fotocopiadora, etc.
Juli Peinado demana que si l’entrada de 325€, fruit de la postulació de la trobada de
cobles infantils era un repartiment a tres bandes; se li respon que no, que a dues
bandes. Es discuteix sobre les partides de la trobada de cobles infantils i es conclou
que és correcta.

Tot seguit es posa a consideració de l’assemblea el pressupost per l’any 2015,
presentat per Enric Sans i que puja a 11.700€. Juli Peinado diu que en l’exercici
anterior hi ha una quantitat provinent d’una subvenció de La Caixa i aquest any no. Diu
que per què seguim a La Caixa si ens cobren 600€ de comissions. Bartomeu Durant diu
que ho parlarà amb Lluís Puig per que La Caixa dóna el que la Generalitat li diu. Es
decideix estudiar el tema bancari amb d’altres entitats i s’aprova el pressupost.
Es passa al nomenament de dos socis per revisar en nom de l’assemblea els comptes
anuals del 2014 i signar l’acta de l’assemblea. Es presenten voluntaris la Sra.
Montserrat Clapés i el Sr. Joan Clos.
Joan Clos proposa que en la concessió de les medalles al mèrit que s’atorguen cada any
amb motiu de la Capital de la Sardana (3 medalles), l’ordre d’entrega es faci rotatiu
cada any, doncs creu que com sempre la del mèrit a la dansa és la tercera li sembla
que queda una mica devaluada. Bartomeu diu que no li sembla important l’ordre. Tot
seguit s’enceta un torn de paraules sobre aquest tema i es conclou que es pot deixar
tal com està.
Juli comenta que el currículum del nomenat per la medalla al mèrit de la dansa 2015
algú li ha dit que no és del tot cert. També creu que l’ informant no té massa crèdit i
que pot ser una qüestió personal.
Bartomeu explica el tema de secretaria i diu que no és una empleada fixa de l’Obra,
sinó que de tant en tant ens fa algunes tasques de monitoratge i els diners que se li
paguen són en aquest concepte
Bartomeu esposa els projectes per l’any 2015 i demana més presència dels esbarts als
actes. També diu que les escoles de cobla estan poc recolzades i l’Obra n’ha de
prendre part activa. També informa de les reunions del Consell de l’Associacionisme
que creu que és un camí molt interessant
En l’apartat de precs i preguntes, Joan Clos demana que la inscripció a les medalles al
mèrit sigui a la pròpia medalla i no al suport, tota vegada que si se’n desprèn, diu, la
medalla pot ser de qualsevol cosa. És important, diu, que en quedi constància a la
pròpia medalla.
Torres informa de les gestions fetes a l’empresa de trofeus Obelisco per els records
que es dóna als esbarts durant la celebració de l’aplec de Montserrat. Caldrà fer-ne un
seguiment.
Lluïsa Nebot informa dels contactes que hi ha hagut amb el grup de dansa de Torrelavit
per que participin a l’Aplec d’esbarts i eventualment es facin socis de l’Obra. Sembla
ser que hi ha bones perspectives en ambdós sentits i que pensa continuar els
contactes.

Sense cap altre assumpte a tractar es tanca la sessió a les 13,20h.

Vist i Plau,

Signat,

Bartomeu Duran
President

Jordi Torres
Secretari

Censors:

Joan Clos

Montserrat Clapés

