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

 

Dissabte 1 de desembre a les 12 h, sala de conferències, del Centre Cívic Jardins 

de la Pau. 

 

Agraïm la seva assistència a:  

Casa de Andalucia del Prat, Centro Cultural Andaluz Casa de Cádiz, La Beat Urban 

Center, Estudi 10, Eternal Dance, Associació de Veïns Jardins de la Pau, Titans de 

Krump, STG K-pop, Associació de Veïns Sant Cosme i Sant Damià.  

 

També hi han assistit: Marta Ardiaca (Cultura, Arts en Viu), Jordi Umbert (Escola 

d’Arts en Viu), Helena Sala i Verónica García (Centre Cívic Jardins de la Pau). 

 

Entitats que ens han fet arribar les seves disculpes per no poder assistir: 

L’Associació Hip Hop Prat, Escuela de Danza Mavi Arias, Ampa Jacint Verdaguer, 

Colla dansaire Picacrestes, Electrohope i Lola Carpio.  

 

En aquesta acta recollim les explicacions, els comentaris i les decisions preses 

entre tots els membres presents.  

 

• Explicació del nou context del Servei de Cultura, el Nou Pla Marc de 

Centres cívics i les taules de participació (de programació i de 

treball). Veure adjunt.  

 
• Novetats en el marc d’Arts en Viu. (Veure adjunt).  

 
https://www.elprat.cat/cultura/arts-esceniques-i-musica/sistema-darts-en-viu-el-

prat  

 
• Quinzena metropolitana de la dansa. Tothom balla.  

 
Com a novetat, el departament de Cultura s’afegeix a la Quinzena metropolitana de 

la dansa conjuntament amb altres poblacions. Es convida a totes les entitats a 

participar en una de les propostes de la Quinzena, Tothom balla. Es tracta d’una 

petita coreografia que es balla a totes les ciutats que participen en la Quinzena el 

mateix dia, dissabte  30 de març, a mode de cloenda dels actes de la Quinzena. 

 

Aquest any la coreografia (uns 3-4 minuts de durada) ha estat encarregada a la 

Cia. Mr Gómez. La coreografia serà molt senzilla i tant els més petits de casa fins 

als més grans puguin participar-hi.  

 



                                                                                                                             

Centre Cívic     

Jardins de la Pau 

Jardins de la Pau, 1 

08820 El Prat de Llobregat 

 

Tel.  93 478 21 41 

 

ball@ccjardinspau.org 

www.ccjardinspau.org 

 
 

2 

 

La Cia Mar Gómez farà la formació de la coreografia als professors de les entitats o 

altres col·lectius que vulguin afegir per tal que ells mateixos puguin ensenyar-ho als 

seus ballarins/es. En el mes de gener es donaran les dates i llocs d’assaig.  

 

• A continuació es comenten i s’esmenen les Bases de participació de 

la Festa de la Dansa  

 

Entre tots els membres presents es decideix el següent:  

 

- Es consensua la data de la Festa de la dansa, aquesta serà el diumenge 

28 d’abril del 2019.  

 

- La distribució horària es manté  amb torn de matí i tarda, de 12 h a 14 h i 

de 16 h a 21 h.  

 
- Es consensua entre tots, que el mateix dia d’actuació portaran la música en un 

pendrive com a segona opció per si falla la música entregada. 

 
- Es planteja la necessitat de millorar la qualitat de les músiques que s’entreguen 

per a la producció. S’ofereix la possibilitat de que l’Escola d’Arts en Viu faci una 

petita formació de gestió d’arxius musicals per als participants, amb l’objectiu 

que puguin portar músiques de qualitat. 

 

- Es comenta que els monitors de l’escenari no s’escoltaven bé en l’edició 

anterior. Es treballarà amb els tècnics per millorar aquest punt.  

 
- Les entitats valoren positivament el photocall, tot i que la seva situació no és 

l’adient. Es planteja colocar-lo més a prop de l’accés a l’escenari.  

 
- No hi ha habilitat un espai per a persones amb diversitat funcional. 

L’organització estudiarà fer la reserva d’un espai per a persones amb cadira de 

rodes davant de l’escenari. 

 

- Es planteja fer dues reunions de treball abans de la Festa de la Dansa, 

on estaran convidades totes les entitats o usuaris que vulguin participar en el 

procés de comunicació i timming de la Festa de la Dansa.  
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o La primera taula de treball serà de comunicació el dissabte, 9 de 

març a les 11 h, on posarem en comú tots els canals de comunicació 

que tenim i es dissenyaran estratègies de comunicació conjuntes.  

 

o La segona taula de treball, es treballarà l’elaboració del timming 

de tots els grups participants a la Festa de la dansa 2019, el dissabte 6 

d’abril a les 10.30 h.  

 

• La resta de bases de participació és manté a:  

o Inscripció màxima de 6 grups per entitats 

o 5 minuts per cada ball  

o Els grups han de ser d’un mínim de 4 components   

o Els grups d’actuació han de tenir un mínim de ràtio de renovació dels 

seus integrants superior al 75% 

o Les acreditacions s’han de recollir la mateixa setmana de la Festa de la 

dansa 

 

• S’ha fet molt èmfasi en tenir molta curar tant a les entitats com tots els 

ballarins/es que NO es pot fer cap fotografia dins del vestuari.  

 

Calendari de dates d’interès  

 

- Les inscripcions a la Festa de la dansa començarà del 4 al 27 de març a 

www.ccjardinspau.org  

 

- Enviament del timming el 9 d’abril.   

 

- Entrega d’acreditacions al vestuari i backstage del 23 al 27 d’abril.  

 

Agraïm la vostra participació en la taula de treball i totes les vostres aportacions i 

qüestions,  

 

 

Equip del Centre Cívic Jardins de la Pau 


