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La iniciativa privada 
ha estat la principal 

font per cobrir la 
demanda d’educació 

artística, i ho ha 
fet sense cap tipus 

d’ajut econòmic 
de l’administració 

pública.

Des de fa 9 anys, Jeny 
Poquet és la presidenta 
de l’AEDA (Associació 

d’Escoles de Dansa Au-
toritzades), creada l’any 
1999 per la necessitat 

de defensar els interes-
sos professionals de les 

escoles de dansa autorit-
zades pel Departament 
d’Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya. 

Quina ha estat la tasca d’AEDA 
durant tots aquests anys?
Desenvolupem la tasca com a in-
terlocutor amb l’administració. As-
sessorem les escoles, fem difusió 
de tot el relacionat amb el sector 
perquè la dansa hi sigui present. 
La nostra valoració és molt posi-
tiva, malgrat que queda un llarg 
camí per tenir els mateixos reco-
neixements que la resta d’arts 
escèniques. La iniciativa privada 
ha estat la principal font per co-
brir la demanda d’educació artís-
tica, i ho ha fet sense cap tipus 
d’ajut econòmic de l’administració 
pública. Creiem que s’hauria de 
reconèixer aquesta tasca i donar 
suport per continuar-la. 

Esteu a l’espera de la reno-
vació del decret d’escoles au-
toritzades. Què canviaríeu de 
l’actual? 
Hi ha molts punts que canviaríem! 
A tall d’exemple: s’ha de procurar 
una formació no només d’alumnes 
que pretenen ser professionals, 
també de públic potencial i així 
incrementar la cultura del nostre 
país; s’hauria d’adoptar una ràtio 
de 20 alumnes per professor; 
el diploma d’estudis hauria de 
ser avalat pel Departament 
d’Ensenyament; cal treure la 
càrrega lectiva als alumnes que 
es formen en dansa; calen més 
inspeccions; i més suport als 
centres i a les famílies davant 
qualsevol dificultat que pugui sorgir 
amb els centres d’ensenyament de 
règim general.

A l’hora de convèncer una escola 
a autoritzar-se, quins són els 
arguments?
Les escoles de dansa amb un bon 
projecte educatiu s’han de diferen-
ciar dels espais on no es practiqui 
amb rigorositat. Els dona un pres-
tigi i confiança a les famílies que 
opten per uns estudis de qualitat. 

Què canviaríeu de l’actual sis-

tema educatiu en dansa a Cata-
lunya? 
L’ideal seria que la dansa estigués 
integrada dins els estudis ordinaris 
de les escoles. Tanmateix, creiem 
que manca una inspecció acura-
da per aquells centres privats no 
autoritzats, doncs aquests no els 
regula ningú, i sovint hi ha queixes 
d’una mala praxi. 

Quins valors més significatius 
aporta la dansa com a pràctica 
amateur?
És comunicació. La dansa és una 
activitat plenament humana, a 
través d’ella es poden expres-
sar estats d’ànim, sentiments, 
emocions... i com no, és una 
eina per potenciar la diversió i 
l’alliberament personal. 

Quin paper creu que té 
l’associacionisme en dansa? 
Per nosaltres és vital. 
Afortunadament a casa nostra és 
una expressió popular arrelada en 
qualsevol àmbit. Som un país de 
“fer pinya”.

Recentment hem treballat de 
forma conjunta en l’oferta for-
mativa d’estiu per a docents. És 
un camí a continuar? 
Va ser un èxit, i creiem que és per 
aquí per on hem d’anar. Les dues 
associacions el que volem i prete-
nem és la divulgació de la dansa en 
tots els sectors, especialment amb 
els docents.

Quin és el repte més gran amb 
el qual es troba el sector de la 
dansa al nostre país?
Per a l’alumnat: mantenir la il·lusió. 
Costa molt encoratjar als futurs 
ballarins perquè es deixin la pell 
en la seva formació, sabent que 
hauran de marxar fora. Per a les 
escoles privades, el repte és poder 
obrir la persiana cada curs. I per 
a les companyies, lluitar perquè la 
programació de dansa als teatres 
no sigui tan escassa.

Per Cèsar 
Compte


