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El passat 1 d'octubre de 2010 des de l'AssociaciÓ de Professionals de la Dansa de
Catalunya vau presentar una instancia, amb número de registre 2.815, en relaciÓ a
l'EscolaMunicipalde Dansa'de Celra-:-- -.~.- -. - - ~_. ~..-

Des de ja fa més de deu anys, l'Ajuntament de Celra aposta forta i fermament per la
Dansa, amb la finalitat de disposar d'una formaciÓ de qualitat en aquesta disciplina i amb
I'objectiu de ser una escola autoritzada pel Departament d'EducaciÓ.

Tot i aixo, havien passat ja quasi deu anys i el Departament no autoritzava l'Escola,
al'legant les titulacions del professorat i les instal·lacions, com a raons per a la no
autoritzaciÓ. Quan va sorgir la possibilitat de construir el nou edifici de l'Escola de Dansa
de Celra, es van obrir unes noves expectatives que no es podien deixar perdre, raÓ per la
qual, i amb molta antel'laciÓ es va comenc;ar a preparar el procés per a aquesta nova
etapa, avisant des del principi -no al febrer de 2010, com indiqueu en el comunicat penjat
al vostre web - d'aquest procés a I'equip de la Perla per la Dansa, aleshores gestors de
I'escola per concessiÓ administrativa.

Pel que fa al professorat, actualment hi ha un equip format per la Directora, dues
professores per a impartir les classes deis infants de 3 a 18 anys, i tres professionals més
per a les disciplines de loga, Tai-txi i Pilates, totes amb les jornades de treball adequades
per a impartir les disciplines corresponents amb els horaris existents: pel que fa als 20
professors que esmenteu, només us volem fer saber que, des de la documentaciÓ de que
disposem, no hi havia 20 professionals impartint classes al mateix període temporal (per a
posar-vos un exemple, en la documentaciÓ presentada amb registre d'entrada de data 11
d'agost de 2010, per la directora en aquell moment, Sra.Natalia Espinet, de I'últim
trimestre del curs 2009-2010, només consta la contractacjÓ~-de sis~professores, amb 
contractes a temps parcial, més la Directora). Com podeu comprovar, amb les dades
objectives de que disposem, el nombre de professorat difereix de forma important amb la
informaciÓ que indiqueu ..

Respecte aquest assumpte, considerem important esmentar que per a la contractaciÓ de
la direcciÓ i del professorat actual de l'Escola es va portar a terme un procediment de
selecciÓ obert a tothom, a fi de garantir el lliure accés a les places convocades, a les que
cap membre de la Perla per la dansa es va presentar -tot i haver-Ios convidat a que ho
fessin (els vam fer arribar les bases de la convocatoria per a la contractaciÓ de la DirecciÓ
i Professorat de I'escola, el 2/7/10, fins i tot abans de la seva publicaciÓ, el 8/7/10)-.

Quan vau assistir a la reuniÓ, el passat 27 de juliol de 2010, estavem en pie període
d'admissiÓ de soi·licituds per a formar part del procés selectiu del professorat i la direcciÓ
de I'escola de dansa, tal i com us vam informar.
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En aquest mateix sentit, volem aclarir també la questió del nombre d'alumnat de I'escola
Municipal de Dansa: esmenteu la quantitat de 500 alumnes, quan la realitat és que aquest
és el nombre total de persones -adults i infants- que s'han format a I'escola municipal de
dansa en els últims cinc anys: de fet, en el curs 2009-2010, hi ha un total de 295
alumnes, segons les dades que ens consten.

L'inici del curs 2010.:.2011 va comen<;:ar al nou edifici de l'Escola Municipal de Dansa i amb
el nou professorat, amb total normalitat, i amb grups de les discipl~nes previstes de 3 a 18
anys i de diferents grups de formació d'adults.

Amb tot, us volem comunicar que des de finals d'octubre de 2010, l'Escola Municipal de
Dansa de Celra esta autoritzada pel Departament d'Educació, havent presentat tota
la documentació requerida pel mateix al Ilarg de tot aquest procés, tant pel que fa al nou
edifici de I'escola dedansa, íntegrament dedicat a aquesta disciplina, com la informació
relativa als professionals actuals de l'Escola (amb plenes garanties laborals i contractuals
per als professionals de dansa que hi treballen),

El fet que hagim aconseguit ·I'autorització per a l'Escola, ens omple de satisfacció i ho
considerem un reconeixement a tot el procés seguit, que no ha estat exempt de situacions

. difícils, pero que considerem que ha tingut un resultat positiu, aconseguint aquest objectiu
definit des deis seus inicis.

Volem aprofitar aquesta comunicació per' a demanar-vos que actualitzeu les dades que
teniu penjades a la vostra pagina web en relació a I'escola municipal de dansa de Celra,
són les seguents:
Escola Municipal de Dansa de Celra
Av. Pa'lsos Catalans s/n
17460 Celra
Telf.: 972492658
Mail: escoladedansa@celra.cat
Web: http://escoladedansa.celra.cat

Tanmateix, si ho considereu oportú, us agrairíem que pengéssiu .el contingut d'aquesta
carta a la vostra pagina web, com a resposta al vostre escrit, i a fi de que les persones
interessades buguin coneixer la realitat de l'Escola Municipal de Dansa de Celra.

a Associació referent per als professionals de la Dansa, us animem a
scolaMunicipal de Dansa de Celra, la seva directoraés la Sra.

fAdé tr~ballar conjuntament per a aquesta disciplina.


