Pla d’impuls de la dansa d’arrel tradicional
Abril 2021

Aquest Pla està destinat a entitats
de cultura popular que treballen
amb la dansa d’arrel tradicional,
especialment als esbarts i grups
de dansa.
L’activitat d’aquest teixit associatiu
ha quedat greument afectada per
la pandèmia. Per això, el
Departament de Cultura posa al
seu abast eines per generar noves
oportunitats i espais de reflexió. Per
contribuir a dibuixar el futur
enfortint la dansa d’arrel.

 121 esbarts
 6.500 dansaires
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El Pla està impulsat pel Departament de Cultura per mitjà de:
 La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
 Fira Mediterrània

Amb la complicitat de:







Federació Agrupament d’Esbarts Dansaires
Federació d’Ateneus de Catalunya
Festival Ésdansa
Festival Dansàneu
Programa Mans de Catalunya Ràdio

Obert a noves incorporacions!
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El Pla pretén acompanyar i impulsar el treball dels esbarts i els grups
de dansa d’arrel amb els següents objectius:



Estimular la participació i la creació a partir del llenguatge de la
dansa d’arrel tradicional.



Estimular els joves a afrontar nous reptes i a donar noves
mirades al món de la dansa d’arrel.




Afavorir que els creadors emergents treballin amb la dansa d’arrel.



Afavorir la presència de la dansa d’arrel tradicional als mitjans de
comunicació.

Promoure el circuit i l’exhibició de propostes artístiques
d’esbarts i grups de dansa d’arrel.
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CANVIAR LA
IMATGE

El pressupost del Pla per al període
2021-2022 és de:

230.000 €
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Accions
 Formació
 Acompanyament a joves dels esbarts
 Formació a mestres d’escola

 Creació
 Suport a esbarts per projectes de creació
 Seguiment de joves que vulguin dedicar-se professionalment a la dansa i
treballar creativament amb l’arrel
 Premi Delfí Colomé

 Participació
 Acompanyament a esbarts per a projectes que facilitin que la gent balli

 Difusió
 Espai de diàleg amb programadors
 Espai de diàleg amb mitjans de comunicació

Formació a joves
CANVIAR LA
IMATGE

Objectius
 Estimular els joves a afrontar nous reptes i a
generar noves mirades al món de la dansa d’arrel.
 Assegurar el relleu a les entitats.

Descripció
 Beques per a dotze joves d’esbarts amb sortides
de cap de setmana a espais i esdeveniments de
referència per a conèixer i intercanviar idees i
experiències.
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Espai

Municipi

Comarca

Data

Tema clau

Ésdansa

Les Preses

La Garrotxa

Agost 21

Història

Fira Mediterrània

Manresa

Bages

Octubre 21

Exhibició

L’Espona

Rubí

Vallès Occidental

Febrer 22

Formació

Lo Planter i IRMU

Tortosa

Baix Ebre

Maig 22

Recerca

Dansàneu

Esterri

Pallars Sobirà

Juliol 22

Creació

Santa Tecla

Tarragona

Tarragonès

Setembre 22

Festa
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Formació a l’escola
Ballem arrelats
CANVIAR LA
IMATGE

Objectius
 Potenciar les danses vives locals en l’educació
primària.
 Promoure la cohesió social i la posada en valor del
patrimoni cultural.

Descripció
 Col·laboració entre el Departament de Cultura i el
Departament d'Educació.
 Formació a mestres per part de les entitats
col·laboradores, per treballar les danses apreses als
centres educatius.
 Trobades d’intercanvi d’experiències.
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Ballem arrelats
La dansa tradicional a l’escola
Aquesta acció es
desenvoluparà en
cadascuna de les vegueries
i a la ciutat de Barcelona
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Creació als esbarts
CANVIAR LA
IMATGE

Objectius
 Acompanyar i estimular la creació a partir del
llenguatge de la dansa d’arrel tradicional

Descripció
 Suport a propostes de creació. A través de Fira
Mediterrània, i amb el suport dels festivals de
dansa
d’arrel
tradicional,
s’acompanyarà
econòmicament i es facilitaran complicitats a
projectes que vulguin crear noves propostes a
partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.
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Creació amb joves professionals
CANVIAR LA
IMATGE

Objectiu
 Afavorir que creadors
professionals de la dansa
d’arrel.

emergents i nous
treballin amb la dansa

Descripció
 Mapa de joves del món dels esbarts que estiguin
estudiant o vulguin estudiar dansa professionalment.
 Acompanyament en els seus primers treballs a
través de la Fira Mediterrània facilitant la seva
incorporació al mercat professional, amb suport a la
creació, producció i exhibició de les seves primeres
peces.
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Premi Delfí Colomé
Objectiu

CANVIAR LA
IMATGE

 Estimular la creació a partir de la dansa d’arrel
tradicional.

Descripció
 4a edició amb una dotació de 10.000 € per donar
suport a la producció d’un projecte artístic i facilitar la
programació:
 Creació al Sismògraf
 Residència al festival Dansàneu
 Estrena al festival Ésdansa
 Actuació a la Fira Mediterrània
 Programacions vinculades del Mercat de les
Flors i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya
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Participació a esbarts
Objectiu
 Fomentar que es balli dansa d’arrel tradicional.

Descripció
 Acompanyament a projectes d’esbarts que
fomentin la participació de la ciutadania.

15

Difusió amb programadors
CANVIAR LA
IMATGE

Objectiu
 Afavorir el circuit i l’exhibició de propostes
artístiques als programadors amb atenció especial
als ateneus.

Descripció
 Creació d’un espai de diàleg entre esbarts,
programadors i la Xarxa de Teatres d’Ateneus de
Catalunya (XTAC) en dues direccions:
 Acompanyament
als
esbarts
per
l’elaboració de la proposta artística.
 Acompanyament a programadors i
ateneus per a fomentar-ne la programació
als seus municipis.
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Difusió amb mitjans de comunicació
CANVIAR LA
IMATGE

Objectiu
 Afavorir la presència de la dansa
tradicional als mitjans de comunicació.

d’arrel

Descripció
 Generar un espai de diàleg entre esbarts i
professionals de la comunicació en una doble
direcció:
 Acompanyament als esbarts per elaborar
un pla de comunicació, treballar la
informació i fer-la arribar als mitjans.
 Acompanyar a professionals dels mitjans
perquè coneguin la dansa d’arrel.
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Calendari 2020-2021
2022

2021
ABRIL
Beques

MAIG

JUNY

JULIOL

Convocatòria Resolució

AGOST
Ésdansa

Escoles
Creació
Joves
Delfí Colomé 2021

SET.

OCT.

NOV.

DES.

Fira Medit.

GENER

FEBRER

MARÇ

Espona-Rubí

INICI CURS 2021-2022
Convocatòria
Convocatòria

Resolució
Resolució
Convocatòria

Presentació
Presentació
Resolució

Delfí Colomé 2022
Participació

Convocatòria

Programadors

Fira Medit.

Programadors

Fira Medit.

Comunicació

Fira Medit.

Resolució
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