
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA JUNTA DE PORTAVEUS 
DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL DE SUPORT AL SECTOR DE LES ESCOLES DE DANSA I 
TEATRE, QUE IMPARTEIXEN FORMACIÓ NO REGLADA, DAVANT EL TERCER 
TANCAMENT I DE CREACIÓ D'AJUDES PEL SECTOR. 
 
En Pol Gibert Horcas, portaveu del Grup Municipal Socialista, 
 
Exposa: 
 
Després de diverses reunions amb les escoles de dansa i teatre de la ciutat, i recollint 
les seves preocupacions i peticions, davant el tercer tancament decretat pel Govern de 
la Generalitat cap a aquest sector, pensem que el col·lectiu d’escoles de dansa i teatre 
de Sabadell necessiten una solució per part del Govern de la Generalitat. 
 
S’han preparat i adaptat a diferents “noves normalitats” amb la reducció d’alumnes 
per grup, gel hidroalcohòlic, aparells de ventilació i una desinfecció i neteja a fons 
entre classes i grups.  
 
Han creat espais segurs per desenvolupar una activitat que no es pot substituir per un 
format virtual i requereix de presencialitat. Una presencialitat responsable, amb un 
seguiment exhaustiu i que ha demostrat que la incidència de positius no arriba a l’1%. 
Han tancat fins a 3 vegades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, sense que es 
tingués en compte que tant la dansa com el teatre afecten a milers de persones a la 
nostra ciutat, tan pel servei que ofereixen com per l’ocupació que generen. 
 
Creiem que s’haurien d’haver impulsat solucions perquè la dansa i el teatre no reglats,  
es puguin desenvolupar de forma segura, com un sector d’ocupació que està en perill 
de tancament. 
 
 
Per responsabilitat, cap a molts altres col·lectius de la nostra societat, com és la 
infància i la joventut, que s’han vist aïllades durant molt de temps i necessiten poder 
créixer, formar-se i desenvolupar-se.   
 
Per responsabilitat a la gent gran i a les persones amb diversitat funcional que 
voluntàriament i per salut necessiten d’aquest servei.  
 
Per les escoles de dansa i teatre que necessiten impartir les seves classes i realitzar els 
seus assajos, i així poder encarar un futur pròxim on el talent no es perdi ni s’aturi. El 
constant degoteig de baixes que pateixen està fent insostenible la seva situació, sense 
capacitat de recuperar els alumnes perduts a curt termini. Les despeses fixes i la 



manca d’ingressos amenacen seriosament la seva supervivència, després de tot 
l’esforç que els ha suposat consolidar-se. 
 
Es necessiten solucions realistes pels professionals que afronten un futur incert i que 
molts d’ells, davant aquest últim tancament, es plantegen abandonar.  
 
A Sabadell hi ha  una xarxa àmplia d’escoles de dansa i de teatre amb una gran riquesa 
cultural i artística que no podem deixar perdre. La ciutat els necessita i exigim 
solucions pel sector. 
  
 
D’acord amb aquestes necessitats el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA porta a la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament els següents ACORDS: 
 
Primer – Donar ple suport al col·lectiu d’escoles de dansa i escoles de teatre de 
Sabadell que imparteixen estudis no reglats, davant les mesures restrictives que 
n’impedeixen l‘activitat. 
 
Segon – Instar el Govern de la Generalitat que es considerin els ensenyaments no 
reglats de dansa i teatre, com activitats que haurien de dependre directament de la 
Conselleria d’Ensenyament. L’activitat que realitzen és evidentment formativa i en 
moltes ocasions nodreix a les escoles que sí que imparteixen ensenyaments reglats 
d’aquestes disciplines. En no estar protegits sota el paraigua de cap conselleria, és un 
sector econòmic que pateix un desemparament absolut, i no troba cap administració 
que ofereixi  resposta a les seves inquietuds i necessitats.  
 
Tercer - Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures 
compensatòries específiques per a aquest sector, complementàries a les ja anunciades 
per als autònoms, per fer front a les mesures restrictives de tancament i buscar 
solucions per una obertura segura dels seus espais, tot adoptant protocols i mesures 
de seguretat. 
 
Quart – Donar compte d’aquest acord a les entitats de dansa, escoles i acadèmies de 
dansa i escoles de teatre de Sabadell.  
 
No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà.  
 
 
Pol Gibert Horcas,  
 
Data i hora de la signatura electrónica.  
 
 


