
MANIFEST  
Catalunya, 2 de febrer de 2021


Davant la imminent MORT dels Centres Privats de Dansa de Catalunya, la il·legalitat que 
suposa portar a terme la nostra activitat presencialment a les nostres aules per les restriccions 
imposades per la Sanitat pública, i detectant que tot el teixit educatiu que la Dansa abraça s’està 
esllavissant i ensorrant arrossegant amb ell a professionals, a infants i joves que han construït els 
seus futurs dins les nostres escoles, a persones de totes les edats que han vist fracturat el 
benestar que els aporta ballar. 

Davant d’aquesta ALARMANT realitat, volem denunciar una vegada més, i cridant més fort que 
mai, que mantenint el tercer tancament de la nostra activitat, ENS ESTEU OFEGANT sense 
motiu, sense escrúpols. I el que és més greu a hores d’ara, és que ho esteu permetent coneixent 
la tasca prudent i neta dels nostres plans de reobertura farcits de mesures de prevenció que 
treballen en pro i afins als vostres plans de Salut i les superen amb escreix perquè treballem 
amb infants i joves i llurs famílies, i recau en nosaltres la consciència de treballar en 
l’autoresponsabilitat per sobreviure a aquesta pandèmia.  
Assenyalem les incoherències d’aquests plans improvisats que ens traslladeu de forma tan poc 
clara, confrontant-los amb els nostres plans organitzats i segurs que vetllen la confiança als 
nostres centres, aules i espais que manteniu tancats incomprensiblement. 

Som TREBALL perquè els professionals que estem sostenint aquesta situació horrorosa, 
continuem pagant religiosament i sense opció uns impostos, unes quotes, uns lloguers, uns 
treballadors, uns proveïdors i una subsistència.  
Som un AFER SOCIAL perquè dins el nostre marc d’actuació s’hi entrellacen tots els principis 
d’igualtat i tolerància i les FAMÍLIES en pes estan rebent les conseqüències del tancament 
incoherent i inacceptable de la nostra ACTIVITAT sostenint INFANTS i JOVES que perden el 
nord i la salut per la inviabilitat de l’online i la falta de presència dels seus mestres. 
Som CULTURA perquè nodrim des de la base el CONEIXEMENT de les Arts i els beneficis 
d’aquests i aportem als agents que rauen dins d’ella recursos humans i econòmics 
imprescindibles sempre, però més en aquests moments, enriquint-la des dels principis de 
veritat, la bondat i la bellesa intrínsecs en la Dansa. 
Per sobre de tot, però, som EDUCACIÓ. Som educació per llei, per epígrafs, per activitats i per 
llicències. Som educació per principis i ho som per vocació. Som el primer graó de la dansa, 
l’ELEMENTAL i l’ESSENCIAL pas que tot ballarí i professional té i fa. Som la base i som el bressol. 
Som els que treBallem de sol a sol la terra fèrtil que podriu i infesteu de moviments que no són 
justos ni sincers.  
Som els que venim a denunciar que EDUCACIÓ ens tanca les seves portes, ens ignora i no ens 
reconeix. EXISTIM. La llavor de la Dansa és a les nostres aules. Morirem i moriran a les nostres 
mans. S’estan cometent greuges denunciables silenciats entre despatxos. No treballeu sota el 
nom de la Dansa. No podem seguir veient com deixeu morir la Dansa, als que la resguardem i 
transmetem i al nostre alumnat amb ella. No podem més!. 



Per tot això, DEMANEM: 

La DIMISSIÓ del Conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep Bargalló,  

L’aportació d’ajudes dignes i directes al sector, tenint presents totes les activitats 
formatives que corresponguin. 

La reobertura de TOTS els Centres Privats de Dansa, seguint totes les mesures sanitàries 
exposades al Pla d’Obertura propi del sector, siguin autoritzats o no pel Departament 
d’Educació, recordant-vos que en el moment present estem oferint el mateix servei en 
igualtat de condicions però en desigualtat d’empara per part de Conselleria d’Educació. 

El reconeixement i la dignificació, des de totes les Conselleries i Presidència, i en especial 
de la Conselleria d’Educació, de la nostra tasca com a Centres de formació no regalada de 
règim especial reconeguts pel Departament d’Educació.  

El suport de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família i de la Conselleria de Cultura i 
el diàleg amb elles, per la naturalesa de la nostra activitat i per l’aportació que hi referim. El 
consens d’elles amb el Departament i Conselleria que ha de protegir-nos i donar-nos veu i 
que, de moment, com informem en manifest, ens fa el buit i ens nega. 

La revisió i regulació dels estudis, de les titulacions, de les equivalències i de les 
formacions que JUNTES creen el teixit formatiu de la Dansa a Catalunya i que aquesta 
exporta al món. I que en aquest sentit hi entri en treball el sector de Centres Privats de Dansa 
i per tant  els convenients representants de l’entitat del Col·lectiu de Professors i Centres 
Privats de Dansa de Catalunya, autoritzats i no autoritzats, els últims en terme de 
RECONEGUTS pel Departament d’Ordenació d’Estudis de Règim Especial i per la 
Conselleria d’Educació. 

I com que no ens deixeu treBallar a les aules, prendrem els carrers a cor què vols 
expressant la ràbia i la impotència que ens alimenteu dia a dia i que ens corroeix 

per dins, encenent-nos mentre seguim tancats i destapem injustícies. 
Desprendrem aquesta energia en un encadenament d’inevitables moviments  

de mort, destrucció, desesperació, desolació, desconsol i pèrdua. 

ENS ESTEU OFEGANT, I NO PODEM MÉS.  

NO PODEM MÉS!

Perquè nega que les escoles privades de dansa formin part de l’educació d’infants i joves i no 
lluita per integrar-les dins el sistema educatiu. 
Perquè governa el departament basant-se en la diferenciació en comptes de la igualtat 
d’oportunitats i permet la manca d’informació i de recursos a tot el sector de formació no 
reglada de règim especial.  
Per la falta de respecte a la societat que ell hauria de reconèixer, representar i protegir i que 
per contra ignora, oblida i insta a la seva desaparició.


