ACTE ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 2019
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA. 25 de gener de 2019
HORA INICI: 21:05 hores
ASSITENTS: assisteixen 33 persones aproximadament
Hi ha un únic punt, l’elecció de la nova junta
Jordi Fosas explica l’única candidatura presentada.
- Roger Casalprim - president
- Esther Massegú – vicepresidenta
- Sergi Ventura – secretari
- Alba Fajula – Tresorera
Jordi Fosas dona les gràcies a les persones que han decidit passar al davant de l’entitat i la gent
que hi ha hagut i que han passat aquests per aquests 23 anys. Recorda alguns dels moments.
Es fan votacions. S’aprova per unanimitat la candidatura presentada.
Roger Casalprim agafa la paraula. Dona les gràcies a Jordi Fosas i a tota la gent que ha format part.
Tenen moltes ganes de fer coses i avançar i sumar a la feina feta fins ara.
1. Proposen una organització d’esbart. Volen que hi hagi representació a la junta de tothom.
Recerca, Ésdansa i de l’esbart (balladors, famílies, altres socis, comissió esdeveniments i
comissió artística).
Proposen que la gent hi sigui 4 anys del mandat, però també es pot negociar i fer a mida de
tothom. Proposen deixar 15 dies per tal que cada grup pugui escollir els representats.
La semana de l’11 de febrer volen ja poder fer una reunió de junta per poder avançar.
2. També proposen crear un arxiu de danses pels socis i sobretot per la comissió artística.
Seria un arxiu intern.
3. Un dels objectius és que l’esbart sigui més que una activitat extraescolar. Que la gent
participi de les activitats i se sentin l’entitat seva. Proposen fer excursions o sortides a actes
culturals.
4. I la quarta proposta és que la dansa no es quedi només dins l’espai de dansa. Fer més
projectes com el projecte corranda. I també al revés que vingui gent de fora a fer ús de
l’espai de dansa i potser en un futur poder tenir algun ingrés.
S’explica els nous horaris d’oficina i la nova persona en contracte de l’oficina – Estel Muntada.
Començarà el 13 de febrer. L’horari d’oficina serà de dilluns a divendres 9 h a 14h i de dimarts a
dijous de 16h a 20h.
No hi ha precs i preguntes.
S’acaba l’Assemblea Extraordinària a les 21:25h.
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