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El món de la dansa confia que el tripartit impulsi el sector

Marta Porter

Després de vint anys en què la dansa a Catalunya ha patit una involució, els professionals del
sector veuen ara una llum al final del túnel gràcies al canvi de color polític a la Generalitat.
Toni Cots, secretari general de l'Associació de Professionals de la Dansa a Catalunya, (APdC),
associació sindical que reuneix prop de 300 persones, va anunciar que en la reestructuració del
departament de Cultura de la Generalitat, la secció de Dansa serà independent de la de Teatre i Arts
escèniques, "cosa que ja demostra més voluntat de la que hi ha hagut en els últims vint anys". Els
ballarins, coreògrafs i tècnics reclamen, entre altres coses, centres de producció, residències per a les
companyies, programacions estables, programes contracte, revisió de les subvencions i de les tarifes
que es paguen, "i que són una misèria", segons Cots, i fins i tot, a la llarga, un centre coreogràfic.
Aquests són els punts principals que Cots ha defensat en les diferents entrevistes que ha mantingut
amb el departament de Cultura de la Generalitat i ha assenyalat que l'APdC participarà en la Comissió
Mixta que al juny revisarà el pla d'actuació 2004-2007 del govern català en matèria de Cultura.
Cots va apuntar també que a finals d'estiu se signarà el primer conveni o pacte laboral del sector de la
dansa amb l'objectiu que tots els professionals de la dansa tinguin unes condicions laborals dignes que
mai fins ara han estat regularitzades.

Dia de la Dansa
Cots va fer aquestes declaracions en la presentació del Dia Internacional de la Dansa, que se celebra el
29 d'abril. Entre els actes previstos, hi ha una exposició, l'estrena d'una revista virtual de dansa i
diferents actuacions a L'Espai.

L'exposició, titulada La cara darrere del moviment, mostra, a través de la paraula, fotografies i vídeos,
les cares de trenta-nou creadors que han format part del paisatge coreogràfic contemporani català des
del 1980 fins ara.

El mateix dia 28, a través de la web www.compasbcn.com, es podrà visitar la nova revista digital
trimestral Compasbcn, coordinada pel col·lectiu Sonall i que inclourà entrevistes, fotografies, vídeos,
bibliografia i links.

Durant els dies 28, 29 i 30 L'Espai de Teatre, Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya acollirà
diferents espectacles de dansa a càrrec de noves companyies.
D'altra banda, al llarg dels dies 28 i 29 d'abril la dansa també entrarà al Metro de Barcelona a través del
canal de televisió Metro.

Finalment, també els dies 28, 29, i 30 d'abril una dotzena de coreògrafs com Cesc Gelabert, Àngels
Margarit, Tomàs Aragay, Rosa Muñoz i altres oferiran una sèrie de conferències a l'Institut del Teatre.

Toni Mira serà un dels conferenciants el Dia de la Dansa.
Robert Ramos


	El món de la dansa confia que el tripartit impul�
	
	Marta Porter

	Després de vint anys en què la dansa a Catalunya
	Dia de la Dansa


