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Acta: Primera taula de treball de la Festa de la Dansa 2020  

19/10/19 - 12:00 hores Centre Cívic Jardins de la Pau – Sala de Conferències  

 

Agraïm la seva assistència a: Yamira Sanchez (Escola de Primària Charles 

Darwin), Patricia López (Estudi10), Samira (Samira Prat), M. Carmen Fernandez 

(Casa de Andalusia), Mercedes Rodríguez (Monitora sevillanes CCJP), Yolanda 

Carrasco (Presidenta AAVV Jardins de la Pau), Raquel Vázquez (Coreògrafa de 

l’AAVV Sant Cosme i Sant Damián), Mila Collado i Manuel Camacho (Centre Cultural 

Casa de Sevilla), Filo Garcia (Centre Cultura Andalús Casa de Cádiz), Olga Clavel 

(Escola d’Arts en Viu), Maria Donoso (Arts en Viu), Isabella Toledo, Ana Belén i 

Meritxell Fernández (Twiligth), Yamelia Díaz i Jan Marcè (Yosaii), Helena Sala i 

Xavier Cebrián (CCJP) 

 

Excusats: Mavi Arias (Escola de Dansa), Ampa Jacint Verdaguer, Electrohope 

__________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DEL DIA:  
 

- Concretar data Festa de la dansa 2020 

- Convocatòria taules de treball prèvies 

- Taller de gestió d’arxius musicals 

- Altres esdeveniments de dansa a la ciutat  

- Varis 

 

 
- Concretar data Festa de la dansa 2020 

 

Es fan diferents propostes de dates i horaris per la celebració. Finalment, i després 

de realitzar una votació entre les persones assistents es decideix que, la Festa de 

la Dansa del 2020 es realitzarà el dissabte 25 d’abril del 2020 a partir de les 

16 hores.  

 

- Convocatòria taules de treball prèvies 

 

Es planteja realitzar dues taules de treball prèvia a la celebració  de la Festa de la 

Dansa. 

 

1. Formació sobre la gestió d’arxius musicals a càrrec de La Capsa (s’enviarà un 

correu amb la data de la convocatòria, es va concretar de fer-la a Jardins un 

dissabte al matí, també es va proposar treballar els continguts des de dues 

vessants, una més inicial i una segona part més avançada) Les propostes de 

dates són el dia 11 o el 14 de gener de 2020 al CCJP.  
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2. En aquesta mateixa formació treballarem els temes de comunicació per les 

xarxes socials.  

3. La tercera i darrera taula de treball ens servirà per elaborar el timming de l’acte 

de la festa amb els horaris i ordre d’aparició dels grups. Recordeu que aquesta 

trobada és molt important! Dissabte 4 d’abril a les 12:00 hores al CCJP 

 

- Varis 

 

A les bases continuarà sortint que els grups han de ser d’un mínim de 4 integrants, 

això no treu que es pugui realitzar alguna excepció sempre i quan sigui acceptada 

per la resta de participants.  

 

Adaptació i reserva d’espais per a persones amb mobilitat reduïda.  

 

Les bases de la convocatòria s’adjunten en un document a part amb les 

aportacions de totes les persones assistents.  

 

 

 
 

Calendari de dates d’interès  

 

- Taller de gestió d’arxius musicals: 11 o 18 de gener a les 11 hores al CCJP.  

- Les inscripcions a la Festa de la dansa començarà del 2 al 27 de març a 

www.ccjardinspau.org  

 

- Enviament del timming el 13 d’abril.   

 

- Entrega d’acreditacions al vestuari i backstage del 20 al 24 d’abril.  

 

 

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

 

Equip del Centre Cívic Jardins de la Pau 

 
 

 

http://www.ccjardinspau.org/

