IV Jornada de Mediació Artística. La dansa com a eina
d’intervenció social
Data: dijous 28 de setembre
Lloc: La Caldera-Les Corts (Eugeni d’Ors 12, 08028 Barcelona)

Partint de l’experiència prèvia realitzada amb el circ social, enguany es proposa
una jornada per donar a conèixer els projectes que treballen la dansa com a eina
d’intervenció social.
La dansa amb impacte social contribueix a estimular la creativitat i promoure les
aptituds socials mitjançant l’ensenyament, l’aprenentatge i el gaudi de la dansa i el
moviment, tenint com a principal receptor persones o col·lectius en situació de risc
social, entès aquest com una vulnerabilitat que dificulta l’encaix en la societat.
La jornada es proposa presentar aquells projectes al quals poques vegades es
dona veu, però que són importants i incideixen de forma positiva tant en les
persones o grups als quals es dirigeixen com en la ciutadania en general.
S’hi inclourà una mirada completa als projectes de dansa social que actualment
s’estan duent a terme a Catalunya i es presentaran alguns d’aquests projectes que
explicaran les peculiaritats de la seva proposta.

Activitat organitzada per:
per:

amb la col·laboració de:

PROGRAMA
9.00–9.30 Acreditació participants.
9.30– 9.45

Rebuda institucional:
- Carles Duarte, president del CoNCA.
- Xevi Dorca, president de l’APdC.
- Josep Alsina, vicedegà de Transferència i Relacions amb la
Societat. Facultat d’Educació de la UB.

9.45–10.30

Ponència: Què aporta l’art a la inclusió social?
A càrrec d’Ascensión
Ascensión Moreno,
Moreno directora del màster Art per a la
inclusió social.

10.30–11.00 Presentació de projectes:
- Sandra Jurado
Jurado, directora del projecte «Median T la Danza».
- Manuel Anoro,
Anoro director de l’Altre Festival.
11.00–11.30 Pausa
11.30–12.15 Conversa entre Mercè Boronat,
Boronat impulsora del projecte «El cos
respira», i Inés Boza,
oza directora del projecte «Besòs creació».
12.15–13.00 Presentació del resultat de la cerca de projectes de dansa social a
Catalunya.
A càrrec de Montserrat Iranzo,
Iranzo autora del treball.
13.00–13.40 Presentació de projectes:
- Eva Durban,
Durban creadora de l’espectacle Homo.
- Susana Gómez,
Gómez directora artística de la Cia Artenea.
13.40–14.00 Exhibició: Cia Artenea.
Artenea

Per més informació i inscripcions podeu visitar:
http://conca.gencat.cat/ca/detall/convocatoria/jornada_mediacio_dansa

