
 
 
 
 
Manifest  del  Col·lectiu  de Professors i  
Centres Privats  de  Dansa  de  Catalunya  
 
 
Davant  les  circumstàncies  que  ens  obliguen a estar  tancats de nou  i  les  greus  
conseqüències  que les  diferents  decisions  que  s'han  pres  entorn  a  la  Cultura i la 
formació privada al  nostre  país, el  Col·lectiu  de Professors i Centres Privats de  Dansa  
de  Catalunya,  organitzat  en  comú  acord , volem  expressar:  
 
La  nostra  indignació  i  desacord  amb  les  mesures  preses  i  presentades  per  la  
Generalitat el  4 de gener. 
 
 
Que  els Professors i els Centres Privats  de  Dansa  de  Catalunya  demanem  que  es  
reconegui  la  nostra  activitat docent.   
Que  la  nostra  feina  ha  estat  portada  a  terme  sempre  sota  unes  mesures 
específiques  per  al  nostre  sector,  adequant  els  espais  i  centres,  reduint  l'aforament, 
reduint  encara  més  un  horari  ja  de  per  si  precari  i  sense  marge,  sempre  que  així  
ens  ho heu  demanat  i  ha  calgut,  i  on,  sobre  dades  objectives,  el  risc  de  contagi  
ha  estat  de menys  de  l'1%. Emparant-nos  a  l'article  23  de  la  Declaració  Universal  
dels  Drets  Humans,  reclamem  tornar  a  les  aules  i  a  la  presencialitat.  
 
 
Que  el  tancament  de  les  escoles  de  dansa  és  un  atac  contra  el  Dret  a  l'Educació  
i  té repercussió  directa  sobre  la  salut  i  el  benestar  de  tots  els  agents  que  en  
participen (infants,  joves,  famílies,  professionals,  espais  culturals,  entitats,  
institucions,  empreses, persones  al  cap  i  a  la  fi),  mentre  que,  segons  dades  
objectives,  el  fet  que  seguissin  en actiu  tindria  una  incidència  mínima  en  la  reducció  
de  la  pandèmia.  I  també  en  aquest punt,  reclamem  tornar  a  les  aules  i  a  la  
presencialitat  en  les  nostres  classes  i projectes.  
 
 
Que  anuncieu  el  tancament  sense  oferir  una  solució  al  problema  per a tot el sector, 
limitant l’accés a les ajudes a dos CNAES concrets e incomplint l’acord d’abonament 
d’aquestes ajudes dins el plaç acordat amb PIMEC i amb els sectors econòmics de “finals 
d’any 2020”. 
 
Que les darreres bosses d’ajudes no és contemplen ajuts específics al nostre sector 
concret i les darreres ens només han arribat a un 48% , deixant un 31% del sector 
pendent de pagament i el més greu, un 21% sense possibilitat d’accedir-hi i denegades. 
 
 



Tanmateix  hem  cercat  vies  per  poder  seguir  al  costat  del  nostre  alumnat durant 
el primer confinament i en el darrer tancament del 23 d’octubre.  Hem  seguit treballant   
amb  tota  la  resiliència   de  la  que  som  capaços  per  tal  de  transmetre  també  
aquests  valors  mitjançant  la  nostra tasca  pedagògica.   
L’online  no  és  una  solució  òptima  ni  per  als  alumnes  ni  per  als  professors sense 
tenir en compte que no tots els centres de dansa ni llars disposen de connexió internet 
ni dispositius, inversió que han de fer i assumir la ciutadania en moments tant incerts o 
directament optar a no realitzar-les, fomentant el greuge de la coneguda bretxa digital 
que ens aboca a la vergonyosa diferència social i econòmica.  
 
 
Que després de 10 mesos la nostra activitat educativa, cultural i econòmica NO té un 
interlocutor ni un departament de la Generalitat que se’n faci càrrec, tot i la bona 
voluntat, real o fingida, dels diferents departaments amb els que hem parlat. 
Baseu les vostres decisions en el (des)coneixement de la nostra activitat, de les 
característiques del desenvolupament de la mateixa o com a molt en la vostra 
experiència personal que és inevitablement esbiaixada i limitada. 
Us hem fet arribar a tots els departaments els nostres protocols a l’espera que fossin 
revisats, sempre oberts a aplicar noves mesures i adequacions. 
 
Demanem  més  claredat  en  les  normatives.  Sentim  una  gran  discriminació  i  un  
greuge comparatiu,  que  no  entenem,  davant  la  decisió  de  tancar  centres  i  escoles  
de  dansa quan,  les  activitats  extraescolars  de  dansa  a  centres  d'educació  obligatòria,  
escoles d'estudis  reglats  de  dansa  i  centres  d'alt  rendiment  de  dansa  poden  
mantenir  la  seva activitat; quan els comerços de fins a 399m2 estaran oberts al 30% en 
rebaixes, quan podran reunir-se fins a 500 persones en diferents actes “amb ventilació 
òptima” ...I sobretot quan unes mesures presentades amb imperiós caràcter d’urgència 
tenen un plaç d’aplicació de tres dies. La urgència sanitària SÍ entén d’activitats 
econòmiques. 
 
 
Cal  considerar  que  hem  estat  treballant  sota  les  mateixes  mesures  de  seguretat,  
invertint  sense  cap  ajuda  ni  subvenció  i  assumint  el  100%  de  les  despeses  en 
material  preventiu  i  d’higiene; adequant-nos constantment a les noves regulacions en 
quant a ràtios i horaris. 
 
Aquesta  decisió  ens  ha  desconcertat;  ha  desequilibrat un  cop  més  la  balança  
econòmica,  social  i  emocional  de  les  persones  que  ens dediquem  a  l’ensenyança  
de  la  dansa.  
Tots  els  estudiants  dels  centres  de  formació  reglada,  a  més  de  molts dels  
professionals  que  treballem  en  el  sector  de  la  dansa  tant  aquí  a  casa  com  arreu  
del món,  sorgeixen  de  les  aules  dels centres  de  dansa  privats que ara torneu  a 
tancar.  Tancar  aquestes aules  significa  estroncar  els  somnis,  objectius  i  futurs  de  
milers  de  persones i abocar la societat a una no cultura de la dansa, una societat sense 
ànima.  
Per aquests motius reclamem  de nou tornar  a  les  aules  i  a  la  presencialitat  per  
seguir enriquint  el present  i el  futur.  



La  Cultura,  i  la  Dansa  que  viu  en  ella,  són  necessàries  i  essencials  per  a  una  
societat crítica,  conscient  i  compromesa.  
 
Que  considereu  que  els  centres  de  dansa  SOM  PART  DE  LA  SOLUCIÓ,  treballem  
en pro  a  les  vostres  decisions  i  oferim  recursos  a  la  societat  perquè  el  greuge  
provocat  per aquesta  pandèmia  del  COVID-19  es  pugui  viure  des  d'un  equilibri  
personal  molt  més estable.  
Tenim un inherent paper educador i conscienciador. 
  
La Dansa  no  només  és  segura,  la  Dansa  cura,  la  Dansa  és  salut  i  és  benestar.  
 
 
I  per  aquests  motius  
 
demanem PRESENCIALITAT,  RESPECTE  i  CLAREDAT  NORMATIVA 
 
Exigim  la  reobertura  dels  centres  i  escoles  de  dansa  de  Catalunya.  Prenent  sempre 
les  mesures  a  nivell  de  seguretat  i  higiene  contemplades en el nostre protocol i les 
que  s’acordin  per  poder  seguir  amb  l’activitat  i col·laborant  d’aquesta  forma  a  la  
salut  de  tots.  
 
Exigim  un  pla  d’ajudes  per a  tots  els  professionals  de  la  docència  de  la  dansa, 
directors  de centres  de  dansa  i  empreses, independentment del seu CNAE, epígraf o 
grup, sense limitar l’accés a les mateixes per un codi numèric. 
És  un  suport  que  sentim,  en aquests  temps  presents,  del  tot  essencial    i  volem  
una  pronunciació  concreta  i  clara  per al  nostre  sector.  
 
Som millor opció; 
Infants a les aules de dansa amb mesures de seguretat i grups reduïts que parc plens de 
nenes i nenes amb adults acompanyant-los e interactuant entre ells. 
Adolescents i joves ballant amb mascaretes en un entorn controlat i enriquidor 
Adults cuidant-se i gaudint, prevenció per una bona salut física i emocional. 
 
LA DANSA HA DE SEGUIR EXISTINT 
NO HO VEIEU PERÒ LA CULTURA ÉS ESSENCIAL PER L’ARA I EL DESPRÉS 
I LA LLAVOR LA TENIM A LES AULES 
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