
ASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS DEL TEATRE DEL 
MERCAT VELL DE RIPOLLET 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
Dia: 15 de febrer de 2011 
Hora d’inici: 20h. en segona convocatòria 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cultural de Ripollet 

 
Presideixen la taula: Oriol Olivé (president), Antonio Toro (tresorer) i Eulàlia 
Umbert (secretària). 
Hi assisteixen 19 socis. 
El president en nom de l’Associació dóna la benvinguda i agraeix la assistència 
a tots els socis presents i seguidament s’inicia l’assemblea. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
Es fa la lectura de l’acta i s’aprova per unanimitat, sense cap proposta 
d’esmena. 
 
2. Balanç de la temporada 2009-2010. 
El Tresorer dóna les xifres econòmiques on indica que les despeses són 
similars a anteriors temporades però amb la salvetat de tenir un desfase de 
tresoreria de 20.000€ respecte l’any anterior, perquè l’aportació del 2010 
compromesa per part de la Generalitat encara no s’ha cobrat. 
En aquests moments s’han fet gestions per saber en quina situació ens trobem, 
s’ha demanat entrevista amb el nou Secretari de Cooperació Cultural, s’està a 
l’espera de resposta.  
També s’esmenta que els pagaments de la part de l’Ajuntament s’han 
endarrerit molt respecte allò pactat en el conveni. S’acorda que ha de ser una 
prioritat respectar-lo. 
L’estat econòmic en aquests moments de l’Associació,   ens permet  finalitzar la 
temporada en suficients garanties d’abonar totes les despeses fins la  
finalització de la temporada, que és al juny. Es tracta d’una problemàtica 
generalitzada. Tanmateix es manifesta la preocupació que això representa i la 
possibilitat que influeixi negativament en la programació de la propera 
temporada. 
S’explica que el proper dia 25 de febrer hi ha una trobada a Barcelona 
convocada per Catalunya en Gira per tots els programadors i creiem el tema 
també sortirà, a part tenim pendent l’entrevista amb la Generalitat. Hi asssitiran 
l’Eulàlia Umbert i en Joan-Ramon Gordo. 
 
3. Programació i activitats de la temporada 
Es fa balanç de la temporada passada indicant que el percentatge anual 
d’assistència ha disminuït respecte als anys anteriors, i el resultat del 1r. 



trimestre de l’actual temporada segueix la mateixa tendència, malgrat els 
esforços que s’han fet, tant en espectacles prou interessants, com en les 
diferents promocions. Nogensmenys es constata que no s’ha fet una bona 
divulgació de les noves ofertes per els socis ni tampoc de les promocions. 
Respecte al número de socis, es va mantenint, si bé no creix. Pel que fa als 
Establimenst amics, actualment en són 67. En aquests darrers anys hi ha hagut 
una notable reducció ja sigui per l’efecte de la crisi, perquè han desaparegut i/o 
perquè la persona que s’encarregava d’aquestes tasques ja no ho fa i ningú 
l’ha substituït. 
S’han tingut diverses trobades amb el Patronat de Cultura de Ripollet referent 
amb el conveni que l’any passat vàrem signar i que ens comprometíem a fer 
una sèrie de reunions per millorar la programació i buscar nous públics. Totes 
les iniciatives i suggeriments per la millora del teatre per fer-lo més acollidor i 
confortable han estat acceptades però s’ha d’esperar que l’Ajuntament tanqui 
l’any 2010 per fer-ho efectiu. S’acorda de continuar insistint i de fer un 
seguiment especial. 
 
Programació del 3r. trimestre de la temporada: 
8 d’abril       -    “Primer Amor”. 
29 d’abril      -   “Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien”. 
13 de maig  -    “Petits crims conjugals”. 
20 de maig  -    “Escolania i Capella de Música de Montserrat”. 
3 de juny     -    “La Marató de Nova York”. 
17 de juny   -    “Banda de Música de Cerdanyola del Vallès”. 
 
Concert de l’Escolania i Capella de Música de Montserrat. 
Per primera vegada és planteja fora d’abonament una actuació de gran prestigi 
i que tingui continuïtat de cara a les properes temporades. Aquest any és 
“Escolania i Capella de Música de Montserrat”. 
S’explica que el procés de la seva programació  que ha estat molt llarg, més de 
dos anys de converses per concretar que vinguin a Ripollet, a cantar a un 
teatre (espai no habitual per aquesta formació vocal), i coincidir amb les dates 
que programem, etc. Es valora com a molt important aquest esforç, tant 
econòmic, com humà. S’estan realitzant una sèrie d’accions encaminades a la 
recerca de patrocinadors que ajudin a alleugerir el seu import. 
S’acorda que el preu de l’entrada per aquest concert: 
Socis                   :  10€ 
No socis/General:  15€ 
Soci Complet      :  TIQUET 
Com que genera molt dubtes la gestió de reserves d’entrades per socis, no 
socis, data finalització reserves, etc. , s‘acorda que la Junta ho treballarà i 
donarà informació a través del programa general, de carta i/o altra mitjà que la 
Junta cregui convenient. 



Sortides culturals. 
Laura Dulcet, responsable de les sortides culturals, fa balanç de la temporada 
passada que aquest any va estar organitzat pels companys de les Nits de 
Música dintre del seu desè aniversari on es va fer una sortida gastronómica-
musical a Sant Llorenç de Morunys on van assistir 53 persones. També es va 
organitzar una sortida al TNC. 
Per aquesta temporada està previst anar a Caldes d’Estrac, a visitar la 
Fundació i Museu de Palau y Fabre. Acompanyats d’una guia  recorrerem  el 
nucli antic del poble tot recitant poesies dels poetes que estiuejaven a primers 
de segle com Maragall i Apel·les Mestres i Verdaguer. 
Pel dia de l’espectador és farà un recital a càrrec de Anna Maluquer sobre la 
vida i obra de Màrius Torres i Maragall per commemorar els  seus aniversaris, 
Estarà acompanyada pel clarinetista Oriol Romaní. 
Així mateix s’esmenta l’exposició “Simfonia d’emocions” realitzada al Centre 
Cultural aquest passat estiu. 
Es mirarà de fer una sortida al Teatre Goya a veure l’obra “Arriba un inspector” 
que té molt bona crítica. 
 
Nits de Música. 
Continuen tenint molt bona assistència a la seva programació. Rafael Lopez 
informa que el dia 27 de març es fa una sortida a Barcelona on és visitarà el 
Liceu. El preu és de 35€, i consta en una visita al Cercle del Liceu (sala privada 
pels socis), la platea, la Sala dels Miralls, etc. i un petit concert amb una 
soprano, mezzo i baríton on cantaran peces de òperes i sarsueles. 
 
El Cafè Literari. 
Aquesta activitat està consolidada amb un grup d’unes 15 persones que es 
reuneixen el segon dilluns de cada mes i on fan la tertúlia del llibre que han 
llegit durant el mes. 
En els darrers temps i especialment des de que fan les seves activitats al 
Centre Cultural no han estat massa vinculades a l’Associació. Tanmtaeix i arran 
de l’exposició realitzada per l’associació el passat estiu, s’ha intensificat el 
contacte, volent la Junta aprofundir en aquesta línia de trobar espais comuns 
de relació. Un d’aquests espais podria ser la propera celebració de la Diada de 
Sant Jordi. 
 
Renovació de càrrecs de la Junta 
Dies enrere la Junta va plantejar a Joan-Ramon Gordo, vocal de Junta, la 
possibilitat d’assumir la presidència de l’associació, ja que es considerava que 
calia reforçar les relacions institucionals i una major disponibilitat pel que fa a 
horaris i demés, principalment pel que fa en la relació amb les administracions 
públiques. 
Joan-Ramon Gordo, acceptà l’oferiment sempre i quan tots els membres de la 
Junta es quedin, fent també esment que seria necessari que algun membre del 



Cafè Literari formés part d’aquesta nova Junta, com és el cas de les Nits de 
Música. 
També es presenta el relleu del responsable de la tresoreria. Antonio Toro 
actual tresorer, passa el testimoni d’aquesta responsabilitat a en Jaume 
Maymó. Antonio Toro manifesta la seva disponibilitat de continuar donant 
suport i acompanyament en aquestes tasques o en els que calgui. 
Es demana la seva aprovació, que s’aprova per unanimitat, quedan la seva 
constitució de la següent manera: 
- Joan-Ramon Gordo, president 
- Oriol Olivé, vicepresident 
- Eulàlia Umbert, secretària 
- Jaume Maymó, tresorer 
- Laura Dulcet, vocal 
- Antonio Toro, vocal 
- Rafael López, vocal (Amics de la Música) 
- Teresa Sala, vocal 
- Pilar Castillejo, vocal 
- Milagros Vallès, vocal 
- Angels Leiva, com a responsable de comunicació 
 
Precs i preguntes 
L’Àngels Leiva presenta una enquesta orientada a poder disposar de més 
informació sobre el perfil i característiques de la persona que ve als 
espectacles, tot manifestant la necessitat d’incorporar les TIC per aconseguir 
una millor comunicació. 
Hi ha una proposta per plantejar la possibilitat de canvi de dia dels espectacles. 
No es valora com a factible atès el costum establert des de sempre pels 
divendres a banda que hi podria haver dificultats i incompatibilitats amb altres 
activitats que es facin al teatre. 
L’assemblea acaba a les 22:15h. 
 
 
 
 
 
Eulàlia Umbert      Joan-Ramon Gordo 
Secretària       President   
   

Vist-i-plau 
 
Ripollet, 19 de febrer del 2011 


