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Reunió de Junta - 15/04/2020 

 

Ordre del dia  
 

1. Conseqüències de la Covid-19 

2. Viatges 

3. Ésdansa 

4. Ingressos i despeses de l’entitat 

5. Precs i preguntes 

 

Acta de la Reunió de Junta- 15/04/2020 
 

ASSISTENTS: Adrià Plana, Alba Fajula, Albert Fajula, Esther Massegú, David Llongarriu, Laura Gelis, 

Marta , Núria Feixas, Teresa Nadal, Roger Casalprim, Èric Llach, Sergi Ventura, Anna Fonolleda, Mari 

Gonzàlez, Imma Curós, Jordi, Pep Garcia, Arnau Brosa, Sílvia 

1- S’explica a junta les conseqüències del covid-19 

Els assajos es van anular el 13 de març i a partir d’aquell dia els monitors han enviat material a través de les 

xarxes 

S’ha anul·lat el projecte corrandes i la trobada interescolar que es fa al final del projecte 

També s’han anul·lat totes les actuacions previstes 

Sant Jordi queda anul·lat 

S’ha de parlar i triar a junta com queden els viatges i Ésdansa 

2- Viatges 

Sortida de Lluna 30 de maig anul·lat, sortida de sol 1 i 2 de maig anul·lat, sortida Cintes 17-20 de setembre 

anul·lat, esclops i Bastons 3-11 agost anul·lat, marboleny jove 17 juliol a 6 agost anul·lat 

Després de parlar amb professionals sanitaris i que la persona que gestiona un dels festivals de Mèxic es 

decideix anul·lar-ho. La invitació d’aquest any es passa per l’any que ve, cos de dansa 10 . 14 setembre 

anul·lat 

Degut a que s’han anul·lat totes les sortides hem de tornar els diners ja rebuts per pagar els viatges, que 

són aproximadament uns 20.000€. La casa no pot pagar tot aquest import de cop en un sol mes, per això 

que es mirarà de fer entre 2-3 mesos. Cal recordar que encara estem pendents de cobrar subvencions de la 

Generalitat, des de la diputació fins l’ajuntament.  

A més a més s’ha tret una ajuda amb el nom “rescat a la cultura” que pretén treure el govern per ajudar a 

els entitats degut al covid-19.  
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Com que no tenim garanties i més de la meitat de l’esbart no pot marxar es vol parar tot. Per evitar futurs 

problemes es creu interessant aturar-ho tot. 

Cal triar com informar a les famílies i a les balladors que al final no es fa cap sortida ni viatge.  

Es vol intentar que l’any que ve els viatges cancel·lats d’aquest any serveixin per l’any pròxim.  Es planteja 

l’opció de fer un comunicat igual per a tothom i informar el cas, buscar la manera més pràctica i explicar-

ho, fer-ho general per tothom. 

3- Ésdansa 

Fa uns dies es van convocar les entitats amb la consellera de cultura i la directora general, per saber com 

estan vivint aquesta època. Després d’aquesta reunió és quan va sorgir el pla de rescat, explicat 

anteriorment. Un cop acabada no saben quan es podrà tornar a la normalitat i es segueix estant pendent. 

A nivell d’entitat es vol seguir fent però sempre amb variacions necessàries per poder-lo fer. De moment es 

segueix treballant com si es pogués fer, però esperem a veure com evoluciona.  

s’ha d’intentar fer quelcom, dins de les possibilitats que tinguem.  

Sigui l’opció que sigui hem d’assegurar que en serà la millor per nosaltres. Ja sigui amb grups internacionals 

o amb grups nacionals. 

Com que de moment no hi ha informacions clars i concretes, s’espera a saber què es farà. 

S’inicia un debat sobre què podem fer d’Ésdansa, quines conseqüències, com reaccionarà la gent... 

4- Ingressos i despeses de l’entitat 

Cada mes perdem aproximadament 4.000€, en Roger explica a junta com es distribueixen aquestes 

despeses. La despesa més gran és la de personal, que aproximadament són 6.000€. Que inclou els sous de 

la Gemma, l’Anna, en Roger i en Pep.  

Es planteja l’opció de l’ERTO per minimitzar els gastos, ja que si no s’aplica no tenim segur la tornada a la 

normalitat. En Roger explica quines repercussions té i assegurar que els treballadors acabin cobrant el 

100% del sou, vacances i pagues extres. 

Si s’acabés fent les despeses es reduirien a 1370€ i es miraria d’activar-ho com si s’hagués fet el dia 1 

d’abril.  

De la manera que es té pensat fer l’ERTO s'aconsegueix, reduir costos, assegurar que puguin fer unes hores 

mínims durant l’estat d’alarma. 

Iniciem debat a junta per resoldre dubtes i mirar quina és la millor manera de fer-ho. 

Es decideix per junta fer l’ERTO i demanar informació a la gestoria dels possibles afectats. 

 


