NOTA DE PREMSA 21/12/2020

L'Esbart tancarà el dia 1 de gener si l'Ajuntament no compleix amb el
seu compromís anual.
L'Esbart Sant Cugat, amb més de quaranta anys d'història ininterrompuda podria tancar les portes
definitivament del seu local actual si el govern municipal no fa efectiu el conveni anual abans del 31
de desembre.
L'entitat ha superat les enormes dificultats que ha implicat la situació de pandèmia actual, des del març ha
modificat la seva activitat, ha patit els tancaments imposats per les autoritats sanitàries i ha fet front a les
despeses amb enginy, esforç i la implicació dels socis.
Malgrat tot, això no és suficient per poder assumir el lloguer del local que ocupa per fer la seva activitat
ordinària, lloguer que resta pendent de pagament des de fa quasi un any degut a la manca de suport
municipal.
L'Esbart fa molts anys que compta amb un conveni econòmic amb l'Ajuntament per tal de poder realitzar la
seva activitat, tot i que aquest conveni suposa només el 13% del seu pressupost és del tot necessari per
poder assumir la gestió de l'entitat. Fins a dia d'avui, i d'acord amb la propietat del local, hem prioritzat el
pagament dels i les treballadores i petits proveïdors, també afectats pel context actual.
Mai ha estat fàcil el cobrament d'aquest conveni i sempre ha arribat tard per a la tresoreria de l'entitat, que
està tristament acostumada a conviure amb els deutes, però aquest any, a data d'avui, encara no tenim una
data de cobrament del conveni 2020.
L'Esbart Sant Cugat està ara mateix en una situació crítica, sense resposta concreta del govern municipal i
amb un deute acumulat que no pot assumir amb el seu funcionament ordinari.
Tot i el compromís de l'Ajuntament de mantenir el conveni anual amb l'Esbart a hores d'ara no hi ha cap
concreció cosa que ens fa pensar que no arribarà abans de tancar l'any i davant la incertesa no podem
seguir acumulant més deute.
Arribats a aquest punt ens veiem amb l'obligació d'informar públicament que si la situació no canvia en els
propers dies ens veurem obligats a tancar i deixar el local que tants esforços i diners, alguns públics, ens ha
costat acondicionar.
Emfatitzar que l'Esbart està superant totes les dificultats econòmiques i d'organització que ha suposat la
realitat de pandèmia. Hem creat els propis protocols, hem seguit en tot moment les indicacions sanitàries,
les limitacions i les normes. Malgrat l'enorme davallada d'usuaris i d'ingressos hem fet un esforç ingent per
mantenir-nos i ens n'hem ensortit, de moment. Però amb tot, i encara que sembli mentida, l'escull més gran
que ens hem trobat és un conveni acordat i pactat des de fa anys.
Volem aprofitar també per agraïr a les famílies, socis i sòcies l'esforç i acompanyament que ens han fet en
tot moment, així com també mostrar el nostre reconeixement a la propietària del local per la seva
comprensió i paciència ajornant el cobrament del lloguer.
Una menció especial i sentida també per a tot l'equip de treballadors de l'entitat que han fet i fan un esforç
impagable per superar qualsevol dificultat que se'ns ha posat davant.
Des de l'Esbart Sant Cugat volem deixar ben clar que tot i el provable tancament del local seguirem
treballant per la dansa i la cultura catalana com fins ara, apostant per l'autogestió, la socialització i
l'enriquiment emocional a través de la cultura. No defallirem i ballarem, ballarem i ballarem.
On sigui, però hi serem, no ens aturarem.
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