ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
Dimecres 26 d' abril de 2021, a les 18.30 en 1a. convocatòria i a les 19.00 en 2a. convocatòria.
Lloc: Reunió virtual zoom
Hi assisteixen: Laura Dulcet, Joan Ramon Gordo, Rafael López, Eulàlia Umbert, Mila Vallès, Jaume
Maymó, Oriol Olivé, Maria Sagarra, Jordi Gabaldà, Àngels Leiva, Toni Salado, Teresa Sala, Mercé Adàn,
Josep Pujols, Marta Casanovas, Conxita Pujols, Rosa Pujols, Àngels Pujols, Àngel Galdeano, Júlia
Bosch, Núria Gordo, Encarna Albella, Sílvia Rivera, Josep Grau, Teresa Canals, Isabel Dulcet.
PRESENTACIÓ
La Presidenta de l'Associació, Sra. Laura Dulcet, dona la benvinguda a tots els assistents i presenta l'ordre del
dia de l'assemblea de socis corresponent a l’any vigent 2021, en la qual es valora tota l'activitat de l'any 2020.
Degut a la situació actual de restriccions i mesures preventives amb motiu del Covid 19, aquesta assemblea es
realitza en format online. S'ha enviat degudament als socis la convocatòria i l'enllaç per accedir a la reunió.
Es procedeix a continuació a seguir l'ordre del dia de la convocatòria.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
La darrera assemblea de socis va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2020.
La proposta d'acta d’aquesta Assemblea es va penjar a la pàgina web de l'Associació per a coneixement de tots
els socis des del mes d'octubre del mateix 2020. S'informa que durant el temps transcorregut no ha arribat a la
Junta cap esmena.
Es proposa la lectura de l'acta o, si s'entén que tots els assistents ja l'han llegit i ningú dels presents planteja cap
esmena, es proposa passar directament a la seva aprovació per part de l'Assemblea. S'està d'acord amb la
darrera proposta i així s'aprova la proposta d'Acta de l'Assemblea general ordinària de socis del passat 30 de
setembre de 2020.
Es publicarà l'acta definitiva a la pàgina web de l’entitat
2.- MEMÒRIA ANY 2020
Per part de la Junta es presenta l’informe de les activitats realitzades durant el 2020.
2.1 . Espectacles programats i realitzats

-

Gener / març 2020 : ESPECTACLES REALITZATS
OSSOS, amb Fermí Fernàndez i Toni Albà
TXEMA, il·lusionista.
LES COSES EXCEPCIONALS amb Pau Roca
Òpera: ORPHÉE ET EURIDICE
THERE WAS A FIESTA! Amb La Copla de Wisconsin i JMC Trio

-

Març / juny 2020 : ESPECTACLES ANUL·LATS AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19:
POETES. ELLES TENEN LA PARAULA Joan Massotkleiner

-

NADIA, Cia La Conquesta del Pol Sud
ELS OCELLS Cia. La Calòrica
BLOWING, Cia. Múcab Dans
Ballet: EL LLAC DELS CIGNES
MONROE-LAMARR (STILL LIFE)
LA TENDRESSE Amb Anna Roig & Àlex Cassanyes
LA ZANJA Cia Titzina Teatro
Òpera: LA TRAVIATA
PEP GIMENO I LA RONDALLA

-

Octubre / desembre 2020 : ESPECTACLES REALITZATS
VEUS QUE NO VEUS, amb la Cia. Pepa Plana
PROJECTE BEETHOVEN, amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48
ASSAIG SOBRE LA LUCIDESA, amb la Cia La Danesa
MOLTES GRÀCIES amb Quim Masferrer

Amb motiu de l'estat d'alarma i el confinament, ens vam veure obligats a suspendre la programació prevista per a
tot el 2n trimestre de l'any 2020. El resum d'espectacles realitzats i no realitzats és el següent:
REALITZATS
Total teatre: 4
Total música: 2
Total altres: 2
Òpera/dansa: 1
SUSPESOS
Total teatre: 4
Total música: 3
Total altres: 1
Òpera/dansa: 2
2.2. Activitats
2.2.1. Nits de Música: 16 sessions programades. 10 sessions suspeses amb motiu de la pandèmia del
Covid 19 (a partir del 13.03.20 tot suspès a excepció de la sessió realitzada al Teatre Auditori el
23/10/20)
2.2.2. Cafè Literari: durant la pandèmia aquesta activitat s’ha realitzat de forma virtual. El grup és molt
actiu i en contacte amb la biblioteca municipal, ha fet totes les lectures programades.
2.2.3. Sortides culturals. Febrer 2020: sortida al Teatre Principal de Sabadell per anar a veure La
Rambla de les floristes, de Josep Maria de Sagarra. Amb un col·loqui post-funció amb els actors, que va
ser molt interessant.
2.2.4. Acompanyament fet als socis durant el confinament: setmanalment es va penjar al web de
l’Associació un clip de cadascuna de les sessions de la Història del cinema musical nord-americà, així
com espectacles online que oferien els teatres. Així mateix es va penjar al web documentació diversa,
reportatges, concerts...
2.3. Iniciatives de participació endegades.
•

De Teatre a Teatre

Comissió de 5 persones per organitzar les sortides.
Vam organitzar la de Sabadell al Teatre Principal per veure La Rambla de les floristes, visitar el Teatre i
assistir al col·loqui posterior.
Teníem previst una sortida d'un dia al mes de maig a Igualada i al Teatre l'Aurora, que no es va poder
realitzar.
•

Programació
Trobada el 13 de febrer amb sòcies i membres de la junta per posar en comú obres de teatre que
s'havien visualitzat i fent propostes de programació

•

Presentacions al vestíbul
Es van seguir fent presentacions al vestíbul per part de 4 persones diferents, en els 4 espectacles del
segon trimestre de la temporada (gener-març 2020), molt interessants i cada vegada amb més
seguiment de públic.

2.4. Comunicació.
- Premsa local. Presència regular als mitjans de comunicació locals: Revista de Ripollet, Ripollet al dia, La
Llana.
- Xarxes socials: potenciació de les eines col·laboratives: Web corporativa, WhatsApp, Instagram,
Facebook, trameses…
- Llibre del 25è Aniversari. 500 exemplars. S'informa de la proposta de llocs de venda i preus.
- Ràdio Ripollet. Participació al programa de la Joana Raja per presentar la programació trimestral i
puntualment en d’altres programes.
- Programa trimestral i cartes informatives que s'envien als socis per correu postal.
-

Cartells per cada espectacle a les botigues, al Teatre i als OPIS de la localitat.

Es recorda la importància que tots els socis donin d'alta als seus contactes el tel.de l'Associació per poder rebre
les informacions periòdiques que fem via WhatsApp. El tel. és el 627.45.46.42.
2.5 . Altes i baixes associats
Es presenta l'evolució del nombre d'associats, tant totals com en les diferents modalitats d'abonaments, en els
darrers 5 anys (del 2016 al 2020). Al llarg d'aquests anys es manifesta un creixement progressiu fins al 2019. En
aquest darrer any hi ha hagut una lleugera davallada en relació al 2019, clarament associada a la situació de
pandèmia del Covid 19.
Es fa constar que els casos de socis que s'han donat de baixa han estat algun establiment amic que ha tancat el
negoci, alguns socis de fora de la comarca i alguns socis d’edat avançada que han demanat la baixa temporal
mentre duri la situació.
Es considera molt positiu que malgrat la situació que hem viscut, amb la desprogramació consegüent, la gran
majoria de socis s'han mantingut fidels a l'Associació.

2.6 . Estadístiques:
Es presenten les dades estadístiques en referència a l’assistència obtinguda ( a disposició dels socis a la seu de
l’entitat) en total, que és d’un 69%, i segons el tipus d'espectacle que és, en Teatre un 74% i en Música i Dansa
59%. Cal aclarir que les dades fan referència al 1r trimestre de l’any, en el qual es van fer els espectacles
programats amb aforament del 100%, i al 4t. trimestre, en què l'aforament va ser reduït al 34% per imperatiu
legal. El 2n trimestre no es van poder fer espectacles.

Les dades comparatives amb anys anteriors surten positives, amb augment de % d'assistència tant en teatre
com en música, si bé en la interpretació cal tenir en compte la situació de reducció d'aforament que ens ha
condicionat el darrer trimestre.
2.7 Informe econòmic exercici 2020:
Es presenta l’informe detallat (a disposició dels socis a la seu de l’Associació) per un total de 75.541€ d’ingressos
i despeses del conjunt d’activitats de l’Associació.
Aquest 2020 els ingressos han estat menors i les despeses també. Cal dir que tot plegat ha estat relacionat amb
la situació causada per la pandèmia, anul·lació d’espectacles, reducció d’ingressos en els abonaments,
patrocinis....
3. PROPOSTA 2021:
3.1. Programació d’espectacles.
- 22/01/21.
El gallardo español amb en Peyu.
- 05/02/21
Monroe-Lamarr, amb direcció de Sergi Berbel.
- 26/02/21
Lo nuestro, producció de la Sala Flyhard.
- 19/03/21
La tendresse, amb Anna Roig i Àlex Cassanyes.
- 09/04/21
Blowing, Cia. Múcab Dans.
- 23/04/21
Profundament Jazz amb Anthus.
- 07/05/21
Akelarre, Cia The Feliuettes.
- 21/05/21
Kràmpack, de Jordi Sànchez.
- 18/06/21
Deixa’t estar de romanços, amb Pep Gimeno “Botifarra”
- Pendent de concretar:
- 21/10/21
- 29/10/21
- 12/11/21
- 26/11/21
- 10/12/21
3.2. Activitats: Nits de Música, Cafè Literari
Nits de Música:
Aquestes sessions no es van poder iniciar fins el 16 d’abril de 2021
- 16 d’abril Història del cinema musical nord-americà (sessió 53a), a càrrec de Lluís López i Joana Raja.
Teatre Auditori del Mercat Vell a les 20h.
- 14 de maig Elvis i els seus amics, a càrrec d’Àngel Esteve, Rafael López i Ramon Argenté. Teatre
Auditori del Mercat Vell a les 20h.
- 28 de maig Història del cinema musical nord-americà (sessió 54a), a càrrec de Lluís López i Joana Raja.
Teatre Auditori del Mercat Vell a les 20h.
- 11 de juny Amb motiu del 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven, a càrrec d’Àngel
Esteve i Rafael López. Teatre Auditori del Mercat Vell a les 20h.
- Pendent de programar la resta de l’any.
Cafè literari:
- 11 de gener L’hora violeta, de Montserrat Roig
- 8 de febrer Cadáver exquisito, d’Agustina Bazterrica
- 8 de març El teu gust d’Isabel-Clara Simó
- 12 d’abril Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti
- 10 de maig El sentit d’un final de Julian Barnes
- 14 de juny Un lugar llamado libertad, de Ken Follett
- 13 de setembre La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa

3.3. Proposta de pressupost per al 2021.
INGRESSOS 2021
Remesa rebuts
Venda d'entrades
Publicitat
Aportació Ajuntament
Generalitat aforaments
Aportació ODA i Gencat
Quotes associats
Total

previsió inicial
11.000 €
9.000 €
1.000 €
43.382 €
6.720 €
15.113 €
1.750 €
87.965 €

DESPESES 2021
Actuacions
Complements actuacions
Publicitat
Repartiments
Administració
Assegurances, gestió entrades
Amortitzacions
Total

previsió inicial
59.940 €
4.000 €
9.500 €
2.100 €
9.400 €
2.700 €
325 €
87.965 €

3.4. Quotes de socis.
Article 16 d. Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de
satisfer.
Es proposa l’establiment d’una quota d’associat individual de 10€ / any. Aquesta quota tindria efecte a partir de
2021 (inclòs). Així mateix es proposa que els abonaments tinguin vinculació al fet de ser associat, havent de
satisfer la corresponent quota anual de soci.
4. RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA.
Article 15 d. 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense
perjudici que puguin ser reelegits. La Junta Directiva es renovarà per meitats cada dos anys. Enguany toca la
renovació parcial següent:
Càrrecs que cal renovar: secretaria, tresorer i 2 vocals.
Proposta per a sotmetre a votació:
- Secretaria: Maria Sagarra Tió.
- Tresoreria: Jaume Maymó Banach.
- Vocalia de programació i gestió general: Eulàlia Umbert Mimó.
-

Vocalia de comunicació i acció exterior: Jordi Gabaldà Sierra.

5 .- PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat hi ha diverses intervencions:

- Es demana més informació sobre el moviment d'altes i baixes de socis. En definitiva es valora com poc
problemàtic tenint en compte els moments actuals: es creu que serà reversible quan torni la normalitat. I en
aquest sentit s'informa de la campanya endegada per la captació de nous socis i establiments amics a la premsa
local.
-Es fan consideracions i opinions diverses sobre el tema de la quota de socis que es proposa i les
diferents casuístiques que es poden presentar. Vàries intervencions mostren el seu acord en diferenciar el
pagament de la quota de soci dels diferents abonaments a què optin els socis. La Junta exposa que té previst
informar degudament a tots els associats abans de procedir al cobrament de la quota, en cas que s'aprovi en
aquesta assemblea.
-Es pregunta sobre el tema dels socis de fora de la comarca i també durant el confinament municipal,
que no han pogut assistir als espectacles. També la Junta explica que procedirà a estudiar els casos i a buscar
una forma de compensació.
-Es planteja novament la inquietud per trobar propostes que facin acostar nous públics al nostre teatre i
una possibilitat que es proposa és la de diversificar l’oferta. Es ressalta que el confinament municipal ha portat
força inconvenients però que també ha propiciat que vingués al teatre públic nou de Ripollet.
6.- VOTACIONS
Desprès del debat i de recollir les diferents intervencions, a requeriment de la taula es procedeix a fer la votació
de les dues propostes de la Junta.
- Per unanimitat dels assistents, s'aprova la proposta de l'establiment d'una quota anual de 10€ per soci.
- Per unanimitat dels assistents, s'aprova la proposta de renovació parcial de la Junta especificada en l'anterior
apartat núm.4
Sense més punts a tractar, s'acaba la reunió a les 20:30h.

