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ACTA DE LA TAULA DE TREBALL DE COMUNICACIÓ DE 
LA FESTA DE LA DANSA 2019 

 

Dissabte, 9 de març a les 11h, sala de conferències, del Centre Cívic 
Jardins de la Pau.  

Agraïm la seva assistència a: La Beat Urban Center,  AMPA Charles Darwin, 
Estudi10, Escuela Mavi Arias, Samira Stella, C.C.A. Casa de Cádiz del Prat de 
Llobregat i Associacio de Veïns de Sant Cosme i Sant Damià.  

 

La reunió es va estructurar en una part estratègica de comunicació i una altra de 

coordinació. A nivell de la part de comunicació es varen produir i acordar els 

següents punts: 

Vam presentar la presentació relativa al pla de comunicació conjunt de la 

festa de la Dansa del 2019. 

Els i les assistents manifesten el seu acord general a les propostes 

comunicatives, així com les dates per a publicar les creativitats. També valoren 

que aquesta estratègia conjunta ajudarà a multiplicar el poder de les seves 

comunicacions, i no ho valoren com una feina extra. Es manifesta de forma general 

la voluntat d’executar les propostes del Centre Cívic. 

A nivell d’anàlisi de xarxes existents de les entitats, i de cara al disseny de les 

creativitats, es confirmen les XXSS Facebook, Instagram, i Whatsapp. Hi ha 

entitats que tenen Twitter però es valora no incloure’l en el pla de comunicació 

comú. 

Es plantejen els hashtags de centre #enjardinades,  #jardinsendansa i 

#festadeladansa i s’aproven. Es posa sobre la taula la possibilitat d’incloure 

algún hashtag relacionat amb la dansa o el municipi a nivell comú, però no es 

planteja cap altra proposta més.  

S’acorda segons proposta del Centre Cívic, l’eina de treball de cara a la comunicació 

es basarà en la creació d’un Drive comú amb les entitats. Aquí es penjarà 

aquesta acta amb funció de resum, la presentació com a calendari i les peces 

creades per part del CCJP. Es penjarà també a la pàgina web.  
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També i com a proposta per part de les entitats s’accepta que aquest espai 

esdevingui un àrea d’intercanvi de fotografies de les entitats amb el Centre 

Cívic i la resta d’entitats. D’aquesta manera podem comptar amb la font 

fotogràfica directa de les entitats per part de l’equipament com la resta d’entitats. 

S’ofereix a les entitats els serveis de suport de la Dinamització de cultura 

Digital, així com les assessories digitals habituals per a qualsevol dificultat. 

Altres qüestions:  

- Si teniu propostes per al Maig en dansa, cal enviar-ho per via mail a: 

ball@ccjardinspau.org, teniu temps fins al 18 de març.  

 

- La pròxima reunió de treball està programada per al dissabte, 6 d’abril. 

Les entitats presents comenten que hi participaran en la Festa de la Salut. 

És consensueu traslladar la reunió el diumenge, 7 d’abril a les 10 h, per 

l’elaboració del timming de la Festa de la Dansa.  

RESUM D’INFORMACIONS RELLEVANTS 

Horaris de consulta o dubtes:  

- Si necessiteu ajuda o teniu dubtes de la comunicació, us podeu adreçar a: 

digital@ccjardinspau.org o els dimarts de 16 h a 19 h amb cita prèvia 

concertada per mail. 

 

- Si teniu dubtes tant a les inscripcions de la Festa de la Dansa, músiques, 

reunions o altres aspectes, us podeu adreçar a: ball@ccjardinspau.org  

 

Calendari de dates de la Festa de la dansa:  

Inici inscripcions del 4 al 27 de març (ambos inclosos) a https://goo.gl/TqDYTM  

Pròxima reunió de l’elaboració del timming, diumenge 7 d’abril a les 10 h al CCJP. 

Es prega la màxima assistència de les entitats inscrites.  
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Calendari de comunicació comuna:  

Penjada del paquet gràfic: 15 d’abril (Una vegada féu la inscripció a la Festa de 

la Dansa, s’anirà afegint a tots els membres en el Drive, per tal de tenir el paquet i 

altres qüestions amb la comunicació en xarxa).  

1. Publicació de convocatòria general de la FD: setmana del 15 al 18 

d’abril  

2. Publicació d’un vídeo/ fotografia a un assaig previ: setmana del 23 al 

28 d’abril  

3. Publicació de l’horari d’actuació: setmana del 29 al 4 de maig  

 

Data de la Festa de la Dansa: diumenge, 5 de maig en horari de matí i 

tarda.  


