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ANTECEDENTS 

  

En juny de 2013 el Consell Valencià de Cultura va aprovar un informe sobre la situació de la 

dansa a la Comunitat Valenciana, per a la redacció del qual la institució va tenir en compte les 

informacions donades per dos representants de l’ Asociación de Profesionales de la Danza 

(APDCV), Carmen Giménez i Miguel Tornero, en una compareixença davant de la Comissió de 

les Arts. Prèviament, en 1999, el Consell Valencià de Cultura ja havia fet públic un informe 

sobre els estudis universitaris demanats pels professionals de la dansa.   

 

D’ençà d’aquell moment, la situació de la cultura valenciana en general, i de la dansa en 

particular, han viscut i viuen moments difícils. És la raó per la qual la Comissió de les Arts 

presenta ara este segon informe, amb l’objectiu de cridar l’atenció sobre la difícil i precària 

situació de la dansa, i en particular del seu sector professional.[1]  

 

Per a assessorar-se en la redacció d’este segon informe, la comissió va rebre les 

compareixences d’Inmaculada Gil Lázaro, subdirectora general de CulturArts, en juliol del 

2014, i novament de Carmen Giménez, professora del Conservatori Superior de Dansa de 

València, en setembre del 2014.   

 

Finalment, per a completar informacions aconsellem consultar el Treball Final de Màster de 

Carolina Ponce Pardo, El sector profesional de la Danza en la Comunidad Valenciana, presentat 

en setembre de 2013 en el Màster de Gestió Cultural de la Universitat de València. I, per a 

aprofundir més en la història i l’evolució de la dansa contemporània a la Comunitat Valenciana, 

l’estudi de Carmen Giménez de 2001.[2]  

  

CONTEXT 

  

La Comunitat Valenciana ha estat sempre receptiva a la dansa, com demostren tant la 

proliferació de professionals i d’estudiants, com l’existència d’un públic interessat. De fet, en el 

nostre territori abunden les escoles municipals de dansa i les acadèmies privades, les quals 

oferixen estudis i oci cultural a un gran nombre d’infants i jóvens en les seues activitats 

extraescolars. Ara, estes circumstàncies no són suficients per a oferir als professionals de la 

dansa un treball en condicions adequades, tant econòmicament com pel que fa a les 

infraestructures òptimes per a l’aprenentatge i/o la investigació.  

 

Així, doncs, la nostra comunitat disposa de talent, reconegut en el cas dels professionals i 

creadors que han aconseguit un prestigi exterior, mentre que a l’interior s’assumix la 
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invisibilitat de la professió i de la seua precària situació, i disminuïxen el teixit empresarial i el 

nombre de propostes escèniques. Les companyies s’enfronten a dificultats greus: no disposar 

de locals d’assaigs, no comptar amb estructures sòlides, problemes per a distribuir els 

espectacles, no poder amortitzar les produccions, etc.   

 

Efectivament, així ho declaren professionals de la dansa que, a pesar de comptar amb més de 

trenta anys d’història, continuen topant amb problemes d’incertesa i inestabilitat laboral, de 

falta d’infraestructures educatives adequades, falta d’homologació de títols, escassos recursos 

econòmics públics i desmantellament del treball públic i privat d’estes dècades, tots els quals 

provoquen la liquidació de les companyies.   

 

En el nostre informe anterior arreplegàvem alguns dels problemes que el sector ens havia 

plantejat: 

  

-         Desprofessionalització del sector. 

-         Increment excessiu de l’IVA en cultura. 

-         Reducció de la promoció de les companyies i espectacles de dansa. 

-         Tancament del Centre Coreogràfic ubicat a Burjassot i pèrdua de l’especificitat 

que atorgava a la professió, de la qual el centre actual es troba desvinculat.  

-         Pèrdua de la identitat del Festival Dansa València. 

-         Desmantellament del Circuit Valencià de Teatre i Dansa. 

-         Falta de diàleg i consens.  

-         Precarietat laboral i falta de perspectives per als estudiants.  

-         Falta de convenis amb institucions públiques, com ajuntaments i altres. 

  

SITUACIÓ ACTUAL 

  

La precarietat laboral 

  

Segurament, els ballarins són els professionals de la cultura més afectats per la crisi actual, 

per causa de les circumstàncies específiques i particulars d’estos artistes als quals s’exigix un 

entrenament diari, constant i exigent, i que seguixen una carrera que en l’escenari acaba a 

una edat primerenca; considerant a més que la dansa és un espectacle minoritari al nostre 

país.   

 

Així, doncs, les condicions laborals dels professionals són un dels problemes que més incertesa 

i inestabilitat genera. Precarietat econòmica, situació laboral difusa, falta d’espectacles públics i 

convenis col·lectius, s’afegixen al fet que els estudis de dansa no formen part del sistema 

universitari i que encara hi ha una certa ambigüitat en l’equivalència amb els graus 

universitaris que dificulta la transició o reciclatge laboral a altres professions o oficis.   

 

Esta precària situació laboral s’estén també als contractes, de curta duració, exigus i amb 

escassa cotització, inútils per a garantir una protecció laboral i la corresponent cobertura 

futura. A França, per exemple, com se’ns va dir des de l’Asociación de Profesionales de la 
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Danza, hi ha la figura de l’artista intermitent, amb la qual s’adapta la protecció laboral a 

l’activitat corresponent.  

  

En sentit favorable es va manifestar la subdirectora de CulturArts en la seua exposició del 

sistema d’intermitència francés, presentat com una bona iniciativa que permet als 

professionals de la dansa la participació en diferents projectes al llarg de la seua vida 

professional. 

  

Que no pense el públic que la condició d’artista representa un sou especial, ja que també les 

remuneracions són exigües i precàries. Com denuncia l’APDCV, “els sous dels ballarins dels 

distints elencs artístics públics a penes superen els 900 euros al mes. Una precarietat que 

experimenten després d’una llarga i dura formació com a professionals d ’eixa disciplina, i amb 

una carrera per davant que  acaba als pocs anys de complir els quaranta, o fins i tot 

abans”.[3] 

  

Legislació, ajudes i subvencions 

  

Una qüestió que ha quedat indefinida i ambigua és l’actual legislació autonòmica. Així, doncs, 

la Llei 7/2007, de 9 de febrer, d’Ordenació del Teatre i de la Dansa, era una de les primeres a 

incloure la dansa com a disciplina pròpia i a respectar el principi d’equilibri en la promoció, la 

difusió i el foment d’ambdós activitats, tant el teatre com la dansa. Amb la creació de l’entitat 

CulturArts, a partir del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, i del Decret 5/2013, 

de 4 de gener, que desplegava el Reglament de funcionament de CulturArts, la dansa, igual 

que altres sectors de la cultura, ha quedat integrada en un gran organisme en el qual els 

diferents sectors han perdut l’especificitat i l’especialització que cada un d’ells requerix.[4] 

  

És evident que una de les queixes més importants és la provocada per la falta de pressupost 

públic. Els professionals desitjarien veure incrementats els recursos econòmics que es destinen 

a les companyies i a les programacions, però no sols és una qüestió de quantitat (que resulta 

molt important) sinó també de la seua tramitació. Les tramitacions de les ajudes són lentes, el 

pagament és tardà, no hi ha assessorament suficient i no hi ha ajudes per a la distribució. 

Sobretot, les companyies necessiten saber si podran disposar dels diners i si arribaran a 

temps, perquè els retards dificulten la planificació i, en definitiva, la supervivència de les 

companyies. 

  

Tampoc no es pot fer dependre tota l’activitat de les ajudes i subvencions públiques. Per tant, 

cal elaborar una estratègia ben definida, d’acord amb el sector, que permeta emprendre 

projectes de llarga durada, evitant les urgències,  i que garantisca quins són els objectius que 

l’Administració té respecte al sector de la dansa a mitjà i a llarg termini.  

  

En eixe sentit, la subdirectora general de CulturArts va assenyalar en la seua compareixença 

que no hi ha col·laboració amb el govern central per a la dotació d’ajudes a la dansa 

valenciana. Només s’aconseguixen ajudes puntuals per mitjà de convenis d’intercanvi. Això ens 
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porta a concloure que s’hauria de millorar també la inversió del govern central en el sector 

valencià de la dansa. 

  

De fet, les retallades aplicades en l’Administració autonòmica han afectat el Ballet de la 

Generalitat, l’única companyia estable autonòmica d’Espanya i que ara complix deu anys. Les 

retallades han suposat que s’hi haja passat de 20 contractes a 14, i d’una massa salarial d’uns 

500.000 euros a una de 200.000.  

  

Conservatoris oficials 

  

La Comunitat Valenciana té dos conservatoris superiors de dansa: el Conservatori Superior de 

Dansa de València i el Conservatori Superior de Dansa d’Alacant. A més, compta amb diversos 

centres de grau elemental i professional, com el Conservatori Professional de Riba-roja de 

Túria. La llista de centres i de conservatoris, dels graus elemental, professional i superior, es 

pot consultar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports: 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp 

  

Una de les reivindicacions més antigues és la creació del Conservatori Professional i del 

Superior a Castelló de la Plana, el qual podria donar servici a alumnes del nord de la província 

de València, però també a altres del sud de Catalunya, on hi ha una demanda potencial no 

atesa.  

  

Una altra de les reivindicacions és la millora de les instal·lacions actuals dels conservatoris 

superiors, ja que no es compta amb espais escènics adequats, imprescindibles per a mostrar 

els treballs de creació dels alumnes de l’especialitat de coreografia i interpretació, ni tampoc 

amb les aules necessàries per a les classes pràctiques o amb la dotació tecnològica 

actualitzada. Especialment preocupant és que a València una part de les classes es donen en 

barracons.  

  

Així, doncs, es constata la situació precària en què els futurs professionals es troben per a 

treballar en les seues creacions i els professors per a ensenyar a l’alumnat. Actualment, les 

instal·lacions del Conservatori Superior de València no complixen les mides ni la insonorització 

adequades. No s’hi disposa tampoc d’un espai escènic per a representar les creacions dels 

estudiants. No és possible demanar als alumnes que lloguen ells les sales que necessiten per a 

produir els seus treballs i fer els seus assaigs. Encara que seria convenient poder assajar 

durant les vesprades, no hi ha bidell del grau superior de dansa en eixa franja horària ni totes 

les aules estan disponibles, ja que les classes dels graus elemental i mitjà de dansa 

s’impartixen en horari de vesprada en el mateix centre.  

  

Els estudis superiors 

  

Segons les dades aportades pels compareixents, hi ha cinc conservatoris superiors a Espanya, 

dos dels quals a la Comunitat Valenciana. Els altres tres es troben a Barcelona, Màlaga i 

Madrid. 

http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp
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A pesar que l’alumnat és creixent, hi ha problemes d’instal·lacions, com els comentats, i també 

de professorat. Pel que fa al professorat, és necessari consolidar la plantilla dels títols 

superiors, ja que és interina i inestable. Servisca com a exemple l’existència de la figura de 

“catedràtic interí”. Es considera imprescindible que el Ministeri d’Educació publique els temaris 

de les matèries pròpies del Títol Superior de Dansa, a fi que l’Administració autonòmica puga 

convocar les places per a consolidar la plantilla docent. 

  

Una sèrie de problemes relacionats amb la dificultat dels estudis de dansa o de l’homologació 

dels seus docents, es poden resumir en: 

  

-         Els estudis superiors de dansa encara no estan integrats en el sistema 

universitari. 

-         Ni la pedagogia de la dansa ni la coreografia i la interpretació estan incloses 

entre les àrees ateses per l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación). Seria prou que l’ANECA incloguera l’àrea de coneixement de “dansa”.  

-         No hi ha exàmens lliures, com en música o en idiomes, que permeten als 

estudiants d’acadèmies o escoles de música homologar els seus estudis. Sí que hi ha, 

per a l’acreditació de les ensenyances elementals de dansa, un examen que es fa en el 

primer trimestre del curs. Enguany (2014) és el primer en què s’ha convocat.[5]  

-         Per a impartir el Batxillerat Artístic es requerix la titulació d’educació física o 

música, però no la de dansa. Tampoc no hi ha assignatures específiques de dansa en el 

pla d’estudis. 

  

Una part de la solució podria donar-se amb el reconeixement de l’àrea de coneixement i de 

l’acreditació docent per part de l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) i de 

l’ANECA.  

  

Una altra situació negativa és que no hi ha mecanismes suficients que ajuden a promoure i 

difondre la investigació, ni en publicacions ni en congressos. La investigació, sens dubte, és 

imprescindible per a no retallar el futur de la creació artística, però actualment no s’exigix ni es 

computa la investigació en la carrera docent. Com a exemple d’això es poden citar les últimes 

convocatòries de bosses per a catedràtics interins de dansa contemporània. 

  

Divulgació i promoció 

 

Encara que la dansa compta amb un públic sòlid i estable, és cert que l’interés que la disciplina 

suscita en el conjunt de la població continua sent minoritari respecte a altres manifestacions 

artístiques. Una paradoxa corregible si observem la gran afició a la dansa, com a pràctica d’oci 

cultural i esportiu, existent en la infància i la joventut. Segurament caldria dedicar un esforç a 

la divulgació i la promoció dels esdeveniments artístics, per tal de fer arribar al gran públic la 

informació sobre l’oferta i de facilitar l’assistència als espectacles de dansa. 
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Però també és necessari per al sector augmentar el nombre de funcions. Es constata que, 

segons l’anuari de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), s’ha produït un descens 

molt important del nombre de funcions a la Comunitat Valenciana des de 2008. En el 2006 s’hi 

van fer 295 funcions, les quals van representar el 6,2% del total espanyol; una xifra que en 

2007 va augmentar fins a 313. Però posteriorment comença el descens: 275 funcions en 2008, 

248 en 2009, 127 en 2010, fins a les escasses 90 funcions de 2011, el 3% del total espanyol, 

dins del qual la Comunitat Valenciana va ocupar el lloc nové.[6] Estes dades contrasten amb el 

fet de ser la comunitat autònoma amb la millor trajectòria tant en estudis com a nivell 

professional, incloent-hi la fundació del primer centre coreogràfic a nivell espanyol o del 

Festival Dansa València, una trajectòria i unes creacions que no han obstat perquè el sector no 

haja vist consolidada la seua estabilitat d’exhibició i recaptació.   

  

Si revisem les últimes dades oferides per la SGAE en el seu Anuari de 2014, veiem que la 

situació no ha millorat en els últims dos anys: en 2012 es van fer 89 funcions i 96 en 2013. I si 

ens fixem en el nombre d’espectadors i en la recaptació, les dades encara són més 

descoratjadors, ja que el descens continua accentuant-se. Passem d’una xifra d’espectadors en 

2012 de 62.818 a 55.214 en 2013; quant a la recaptació, va baixar de 487.497 euros en 2012 

a 443.789 en 2013.[7] 

  

Quant al nombre de funcions, un dels elements més perjudicials va ser el desmantellament del 

“Circuit Teatral Valencià”[8] com a infraestructura de distribució de les produccions de les 

companyies valencianes. Este fet i els ajustos pressupostaris han provocat que els 

ajuntaments hagen rebaixat dràsticament la seua programació d’espectacles. D’acord amb les 

dades de l’última dècada,[9] d’una inversió de prop d’un 1.000.000 d’euros fins a 2011 s’ha 

passat a la meitat en 2012. En 2014 el pressupost inicial ha estat de 500.000 euros per a 

l’actual “Circuit CulturArts”, el qual inclou, a més del teatre i la dansa, la música, la lírica i —en 

menor grau— l’audiovisual. Així mateix, els ajuntaments que han accedit a estes ajudes han 

passat de més de 60 fins a 2010 a poc més de 40 en 2012 i 2013. També s’observa la 

disminució significativa de l’ajuda màxima que poden sol·licitar els ajuntament, la qual ha 

passat d’un màxim de 24.000 euros en 2007 a un màxim de 10.000 en 2014 per al teatre i la 

dansa, i aconseguir-la exigix una tramitació burocràtica poc d’acord amb l’agilitat que requerix 

la gestió escènica. 

  

Tot això implica revisar la política cultural quant al “Circuit” per a optimitzar al màxim els 

recursos i les infraestructures actualment existents i emprendre un pla de promoció del sector 

valencià de la dansa, ja que les dades disponibles, referides als anys 2011 i 2012, mostren 

que, dins d’este panorama de progressiva disminució de l’activitat, només un poc més de 

l’11% de la programació vinculada al Circuit eren espectacles de dansa. 

  

L’educació artística i la formació de públics 

  

Els problemes de la dansa, encara que amb més dificultats, s’emmarquen dins de la situació 

general de les arts escèniques. No hi ha una valoració social adequada de la importància 

d’estes manifestacions artístiques com a patrimoni cultural ni de la necessitat de la seua 
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professionalització per a consolidar-se dins del teixit social i econòmic. El públic en general no 

ha adquirit l’hàbit d’assistir al teatre o als espectacles de dansa, però en gran part es tracta 

d’una situació provocada pel desconeixement. Així doncs, per a garantir el futur de la dansa és 

necessari que el públic la conega i l’aprecie i, en eixe sentit, queda un gran camí per recórrer. 

  

Hi ha diferents instruments capaços de generar complicitat social si es projecten 

adequadament. Un d’ells seria l’esperada llei del mecenatge, la qual, una vegada més, 

continua sense promulgar-se en l’àmbit espanyol. Respecte a l’àmbit autonòmic ens trobem en 

el procés d’aprovació de la Llei, de la Generalitat, d’impuls a l’activitat i mecenatge cultural a la 

Comunitat Valenciana, la qual podria resultar beneficiosa per al sector, encara que el seu 

desitjat impacte positiu, considerades les limitacions observades en el text ara en tràmit,[10] 

exigix l’existència d’una llei d’àmbit estatal. 

  

Un altre instrument hauria de ser la vinculació i la complicitat dels mitjans d’informació i 

comunicació, tant televisions i ràdios com premsa escrita o mitjans digitals, en els quals la 

dansa i els seus professionals a penes tenen presència. Un altre serien accions del sector 

educatiu i de les administracions públiques dirigides a acostar el públic familiar, escolar i 

juvenil al món de la dansa, amb la posada en marxa de projectes pedagògics específics per a 

l’assistència als espectacles.  

  

En eixe sentit, se sol·licita a l’Administració que tant la dansa com altres manifestacions de les 

arts de la representació siguen activitats/tallers inclosos en les distintes etapes de la 

formació (com es fa en els països del nostre entorn), a fi que l’escolar, des dels primers nivells, 

reba coneixements bàsics que permeten augmentar el seu interés per les arts. 

  

Així, doncs, conferir rellevància social a la dansa exigix un conjunt d’accions diverses, però 

emmarcades dins d’un pla estratègic, l’objectiu principal del qual siga la formació d’un públic 

que augmente la demanda d’espectacles de dansa en les programacions. 

  

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

  

1) El Consell Valencià de Cultura reitera, novament, que resulta urgent i d’especial 

importància que la Conselleria de Cultura es faça càrrec de les dificultats que 

travessa el sector de la dansa i de l’incert futur dels seus professionals. 

 

2) La precarietat actual, la falta d’instal·lacions en condicions adequades i la incertesa 

suposen una debilitat creativa i cultural del moment present. 

 

3)    Cal aprofitar les infraestructures existents per a permetre la màxima difusió de la 

dansa entre el gran públic, des de teatres i auditoris a cases de cultura. En eixe sentit 

seria necessari estendre en major grau la programació de dansa en ciutats mitjanes i 

menudes.  
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4)    Cal reforçar les relacions de consens i diàleg entre l’Administració i la professió, a fi 

de consolidar un pla de promoció de la dansa valenciana, revisant les ajudes i 

subvencions, els convenis a subscriure i les línies o programes de difusió i exhibició de 

companyies i espectacles, com el Circuit CulturArts.  

  

5)    Quant a l’àmbit de la formació, hi ha una insuficiència d’infraestructures en el 

territori de la comunitat per a impartir l’ensenyament superior de dansa en les 

condicions requerides. Així, una les demandes és la incorporació d’espais escènics i 

d’aules adequades, amb la dotació tecnològica pertinent, per a impartir estudis 

superiors i poder optimitzar els resultats en els conservatoris ja existents. 

  

6)    En eixe mateix sentit, una de les demandes més urgents és la creació del 

Conservatori Professional de Dansa, i posteriorment el Superior, de Castelló de la Plana. 

  

7)    Resulta imprescindible estabilitzar les plantilles de professors de dansa amb la 

convocatòria d’oposicions del grau superior i homologant títols; al mateix temps s’ha 

d’obrir la via perquè els estudis superiors de dansa reben la denominació de grau i 

puguen incorporar-se al sistema universitari en igualtat de condicions que altres estudis 

superiors.  

  

8)    Se sol·licita a l’Administració que tant la dansa com altres manifestacions de les 

arts de la representació tinguen més presència en els distints nivells educatius, a fi 

d’augmentar-ne el prestigi i d’incloure la seua freqüentació en els hàbits culturals de la 

població. 

  

9)    Finalment, fem una crida a la societat, especialment als diferents agents educatius 

i culturals i als mitjans de comunicació, perquè defensen i promocionen l’educació 

artística i les activitats culturals, ja que la cultura és una responsabilitat col·lectiva i un 

bé d’interés públic. 

  

Este document s’enviarà a la consellera de Cultura, Educació i Esports, al director general de 

CulturArts, als compareixents, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a l’Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas Comunitat Valenciana, a les direccions dels conservatoris 

superiors de dansa d’Alacant i de València, a l’Asociación de Profesionales de la Danza, a 

l’Asociación Valenciana de Empresas de Danza i a tota persona que ho sol·licite. 
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[1] El sector professional de la dansa es troba representat, a més de per l’Asociación de 

Profesionales de la Danza (www.profesionalesdanza.com), per l’Asociación Valenciana de 

Empresas de Danza (http://feced.org/aved/). 

[2] El treball de Carolina Ponce fou realitzat amb una beca d'APDCV i forma 

part d'un estudi més ampli que s'està enllestint des de l'entitat. El llibre de 

Carmen Giménez, Danza contemporánea en la Comunidad Valenciana: los primeros pasos, fou 

publicat per Teatres de la Generalitat. 

[3] Bel Carrasco (2014) “Danzar en precario”, Revista Makma, juliol, Vegeu: 

http://www.makma.net/danzar-en-precario/  

[4] Vegeu Informe sobre CulturArts Generalitat del Consell Valencià de Cultura, aprovat el 25 

de març de 2013. 

[5] Vegeu la pàgina web del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia: 

http://conservatorioprofesionaldanzavalencia.edu.gva.es 

  

[6] Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2012. Vegeu: 

http://www.anuariossgae.com/anuario2012/home.html 

[7] Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2012. Vegeu: 

http://www.anuariossgae.com/anuario2014/home.html# 

[8] Per a una història del “Circuit Teatral Valencià”, vegeu Abel Guarinos (2004) “Ni tot per 

l’espectador però sense l’espectador ni qui paga (la taquilla), mana, apunts sobre el Circuit 

Teatral Valencià i la neoprofessió de programador”, dins Ferreres, E. (ed.) Interés públic o 

interés del públic?, Alzira, Bromera, p. 61-85. 

[9] Les dades es troben disponibles en el Centre de Documentació de CulturArts. 

[10] Vegeu Informe sobre el anteproyecto de Ley de impulso de la actividad cultural y del 

mecenazgo valenciano, aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 28 de juliol de 2014. 
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