
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE 
L’ASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS DEL TEATRE DEL MERCAT VELL DE 
RIPOLLET. 
 
Dia: 9 de març de 2010 
Hora d’inici: 20h., en segona convocatòria 
Lloc: Centre Cultural de Ripollet. 
 
Presideixen la taula Oriol Olivé (President),  Antonio Toro (Tresorer)  i  Eulàlia Umbert 
(Secretària).  
Hi assisteixen un nombre reduït de socis. 
 
Resum dels temes tractats i dels acords presos:  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior 
 
Es fa lectura de l’acta i s’aprova per unanimitat, sense cap proposta d’esmena. 
 
2. Balanç de la temporada 2008-2009. 
 
La mitjana d’assistència global als espectacles durant la temporada 2008-09 es va situar 
en el 46% (50% en teatre i 41% en música i dansa), una xifra similar a la de temporades 
anteriors.  
Es valora positivament el fet d’haver assolit uns percentatges d’assistència ben 
consolidats, amb poques oscil.lacions des de ja fa unes quantes temporades. També 
s’assenyala com a aspectes positius la consolidació de la resta d’activitats de 
l’Associació i, molt especialment de les sessions de Nits de Música, que van registrar un 
augment important de participants durant la temporada anterior.  
 
3. Programació i activitats de la temporada 2009-10. 
 
Es presenta la programació d’espectacles prevista per al tercer i últim trimestre de la 
temporada:  
 
9 d’abril  - Teatre:  Sol, sota el sol. 
                  A partir de textos de Francesc Trabal 
16 d’abril  - Música:  Monogràfic Frederik Chopin. 
                    Concert  a càrrec del pianista Daniel Ligorio  
7 de maig  - Teatre:  El quadren gris. 
                    A partir del dietari homònim de Josep Pla. 
28 de maig -  Música:  Schubert a la fresca. 
                      Actuació a càrrec de la Coral Cantiga. 
4 de juny  - Teatre:  Utopía. 
                    Monòleg a càrrec de l’actor Leo Bassi. 
18 de juny -  Música:  L’Aventura del Jazz. 
                     Concert a càrrec de la Vella Dixieland. 
      
Pel que fa a les “Nits de Música”, es recorden les sessions previstes per al segon i tercer 
trimestres. Es valora molt positivament el fet que ha continuat augmentant durant 



aquesta temporada l’assistència mitjana, que ara ja està al voltant de les 40 persones per 
sessió.  
 
Pel que fa a les activitats culturals previstes fins a final de temporada, destaca la 
proposta d’excursió musical i gastronòmica a Sant Llorenç de Morunys  (Vall de Lord, 
Solsonès) per al diumenge 16 de maig. El vocal Rafel López explica que en aquesta 
ocasió l’excursió s’organitzarà des de la secció de Nits de Música, com a celebració de 
la seva desena temporada de funcionament. 
 
4. Preparació d’una exposició al Centre Cultural per al mes de juliol. 
 
La Junta ha començat a preparar una Exposició retrospectiva sobre les setze temporades 
d’activitat de l’Associació d’Espectadors, que recollirà els espectacles de la 
programació estable durant tots aquests anys i també les activitats de les Nits de Música 
i El cafè literari.  L’exposició quedarà instal.lada a la Sala d’Exposicions del Centre 
Cultural durant tot el mes de juliol.  
La intenció de la Junta és celebrar aquestes setze temporades apropant, a través de 
l’exposició,  tot el que hem fet durant aquests anys a la població en general, però alhora 
creiem que és una ocasió excel.lent per donar participació als associats. És per això que, 
tenint en compte que el muntatge requerirà de moltes mans i col.laboracions de diferent 
tipus, es fa una crida a participar-hi. En aquest sentit,  ja es pot avançar que el muntatge 
es farà entre els dies 1 i 2 de juliol,  i que, si es pot comptar amb la col.laboració dels 
associats en aquestes dates o fins i tot més enllà, ens plantejaríem la possibilitat 
d’establir diferents torns de presència de socis mentre duri l’exposició.  
 
5. Ampliació de la Junta. 
 
El President proposa la incorporació a la Junta, en qualitat de vocals, dels socis Joan- 
Ramon Gordo, Milagros Vallès i Pilar Castillejos. 
S’aprova aquesta proposta d’incorporació a la Junta per unanimitat. 
 
 
Sense res més a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea, a les 21,30 hores.. 
 
President                              Tresorer                                Secretària 
 
 
 
 
 
 
Ripollet, 9 de març de 2010. 
 
 
 
 
 
 


