


Girona en Moviment és un festival internacional benèfic de dansa que 
es celebra a la ciutat de Girona. L’aposta per apropar l’art de la dansa i 
els ballarins catalans de renom a la província de Girona es complemen-
ta amb la voluntat de recaptar fons per a la lluita contra el càncer. La 
recaptació de Girona en Moviment va destinada íntegrament a projectes 
de la Fundació Oncolliga Girona, per tal d’ajudar a malalts de càncer i 
els seus familiars. El festival acull ballarins, mestres i artistes de re-
nom local i internacional que venen desinteressadament a la ciutat a 
ballar per una bona causa. 

Això, lligat amb l’oferta d’activitats al carrer, la programació d’espec-
tacles d’alta qualitat, cursos intensius, tallers de dansa i conferències 
sobre dansa i salut, converteix Girona en Moviment en una oportunitat 
única per gaudir de la dansa en totes les seves vessants. El reconeixe-
ment del públic, del sector i de la premsa guanyat a les gales “Ballarins 
de Girona, junts contra el càncer” celebrades l’any 2017 al Teatre de 
Bescanó, va animar els organitzadors a crear la primera edició del fes-
tival Girona en Moviment, el setembre de 2018. Al dia d’avui, Girona en 
Moviment es consolida en l’escena cultural de la ciutat. 

Girona en Moviment és un esdeveniment cultural que aposta per crear 
lligams entre la dansa i la salut, tot relacionant l’art de la dansa i el tre-
ball corporal amb el benestar físic, emocional i espiritual de les perso-
nes. D’aquesta manera, Girona en Moviment apropa nous llenguatges 
als ciutadans i crea vincles entre diferents disciplines.

Girona en Moviment és també un espai de diàleg i solidaritat entre diver-
sos agents i un punt de trobada de ballarins catalans i internacionals. 
La dansa, com la cultura en general, ens cohesiona i ens proveeix amb 
un imaginari comú donant la possibilitat de crear vivències comparti-
des. Imaginem Girona com una futura ciutat de la dansa, una referència 
a nivell català i europeu amb la cultura com a element transformador 
i de motor del país. Ho podem fer, n’estem convençuts. L’important de 
moment és que l’experiència de Girona en Moviment ens faci explorar 
nous tastets de dansa i que, al cap i a la fi, ens transformi per continuar 
construint una societat solidària, lliure, democràtica, i de pau.

La dansa és un llenguatge artístic universal que ens aporta benestar, 
salut i alegria. Creiem en una dansa compromesa amb uns valors so-
cials, culturals i de salut. Creiem en la creació de nous públics a través 
d’una programació d’alta qualitat que arribi a un públic divers, del diàleg 
intercultural, la participació ciutadana, la sensibilització i una cultura 
de pa. Creiem que tenim una gran responsabilitat envers el públic i per 
això treballem amb il•lusió per oferir cultura de dansa que arribi a to-
thom i compromesa amb la lluita contra el càncer. Treballem des de 
valors de professionalitat, solidaritat, tolerància, llibertat, creativitat i 
respecte. Contribuir a la creació d’una societat més inclusiva, tolerant i 
cohesionada a través de l’art de la dansa i de valors com la solidaritat.

DANSA 
SOLIDÀRIA



OBJECTIUS Principalment, volem aconseguir un doble objectiu :

· Facilitar l’accés de la cultura de la dansa en la província de Girona 
a través d’uns criteris propis de qualitat. La nostra intenció és que la 
dansa sedueixi el públic i que es doni visibilitat al fantàstic talent dels 
ballarins catalans.

· Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malal-
tia oncològica i dels seus familiars a través de la dansa i d’un treball 
coherent de beneficència i sensibilització de la societat a través de l’art 
i de la cultura.

Més específicament, el festival també té l’objectiu de:

·Establir una xarxa d’actors culturals del món de la dansa catalana que 
estan activament treballant tant a dins del país com majoritàriament a 
l’exterior en companyies internacionals o de forma freelance.

· Donar visibilitat a la feina dels ballarins catalans, a través d’una 
programació que els inclogui i d’entrevistes en directe emeses per les 
xarxes socials del festival. 

· Aportar una perspectiva de gènere en el contingut de la programació, 
basada en principis d’inclusió i acceptació i amb la intenció de allibe-
rar-la de les restriccions de gènere tradicionals de la dansa clàssica, 
promovent autenticitat i innovació. Des del contingut de la programació 
s’intenta també donar visibilitat als ballarins de sexe masculí, encara 
estigmatitzats, per tal que les noves generacions tinguin referents 
propers, i donar-los veu per tal de parlar obertament de la seva expe-
riència.

· Fidelitzar el públic existent en fomentar la creació de nous públics 
amb propostes interdisciplinàries lligades a estils de dansa i arts es-
cèniques ben variats i amb un màrqueting relacional.

· Especial esforç en les properes edicions del festival de descentralit-
zar les activitats del festival fora del centre de la ciutat i arribant als 
diferents barris de Girona (col•laboració amb els centre cívics) i altres 
municipis de la província. Aquest objectiu va relacionat amb l’estratè-
gia de creació de nous públics.



PLANIFICACIÓ EDICIÓ 2022
Es tracta d’un festival que es troba encara en els seus inicis tot i tenir uns primers anys d’expe-
riència, i que fins ara no s’ha pogut programar a mig termini per manca d’estabilitat financera. En el cas 
que això canviï, la intenció principal no és afegir-hi moltes més activitats sinó optimitzar-les i facilitar-les 
a un públic més divers i més nombrós. Som conscients de la qualitat de les propostes i de la originalitat de 
la programació, que aporta ballarins catalans solistes a nivell internacional amb un repertori de propostes 
de coreògrafs que no es veuen sovint o en absolut en el territori català. Continuarem potenciant aquesta 
singularitat del festival essent fidels a l’objectiu principal que és apropar la dansa a la ciutadania i recaptar 
fons per a la lluita contra el càncer. Sensibilitzar la població en salut i en dansa és la missió principal del 
festival i és on s’invertirà més reflexió per a millorar l’estratègia de comunicació i de captació de públics. En 
el 2022 volem ampliar la vessant pedagògica del festival establint un conveni amb la Universitat de Girona, 
Facultat d’Educació i Psicologia (grup de recerca GREPAI) per tal d’arribar als alumnes de magisteri i a les 
diferents escoles de la ciutat de Girona (3r i 4t de primària) durant l’any escolar. L’edició del 2022 mantin-
drà les activitats principals del festival anomenades per l’edició del 2021 i s’emfatitzarà les col•laboracions 
amb altres entitats socioculturals de la província de Girona (museus, biblioteques, escoles, el Foment de 
Girona, Fundació Ernest Morató, etc.), i ampliant la projecció internacional del festival fent part d’associa-
cions com European Festivals Association, Aerowaves - Dance, Across Europe i EUNIC.

Aquestes són les activitats que es portaran a terme en aquesta edició 2021:

DE GENER A ABRIL 2022

GeM Live: Converses en directe amb ballarins professionals
Converses en directe amb ballarins professionals catalans i 
internacionals que han participat i/o participaran en les properes 
edicions del festival Girona en Moviment. 
Àmbit: Arts escèniques / conferència
Tipus: Dansa 
Dates: Alguns diumenges de gener a abril 2022. 
Hora: 11 h - 12 h
Lloc: Canal YouTube i pàgina Facebook de Girona en Moviment, 
diferit posteriorment per Instagram. 
Preu: Gratuït

MAIG 2022

Taller de dansa i expressió corporal per a persones afectades pel càncer
Taller de dansa i expressió corporal per a persones afectades pel càncer, moderat per David Rodri-
guez, ballarí i director del festival Girona en Moviment, amb la participació dels alumnes del Grau 
en Mestre/a d’Educació Infantil i Primària de la menció d’Educació Física de la Facultat d’Educació 
i Psicologia de la Universitat de Girona, Assignatura Didàctica de l’Educació Física, dins del grup 
de recerca en educació, patrimoni i arts intermèdia (GREPAI), grup SGR1606.
Àmbit: Arts escèniques
Tipus: Dansa / Formació
Data: dj. 12/05/22
Hora: 11 h - 12 h
Lloc: Sala 127, gimnàs de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
Preu: Gratuït



Binomi cultura i salut mental: 
Aproximacions des de l’àmbit de la dansa
La pandèmia ha demostrat que hi ha una necessitat de recuperar i millorar el sistema de salut 
d’una forma global. Girona en Moviment s’uneix a l’objectiu de la Fundació AiHIF de “fomentar la 
cooperació entre els sectors cultural, social i sanitari per tal de millorar de forma efectiva la salut 
i el benestar de la societat”. Des de Girona en Moviment treballem des del seu inici per contribuir 
al sector de la salut a través de la cultura i per teixir ponts entre els actors culturals i els de la 
salut. Amb aquesta conferència col.loqui, diferents referents del món de la salut i de la cultura 
debatran el futur del binomi salut/cultura tant a nivell individual com col.lectiu.
Taula rodona amb Guillem d’Efak Fullana-Ferré, coordinador de l’estratègia Arts en Salut de 
l’Institut Català de la Salut Jordi Sellas, Patró i Vice-President de l’Arts in Health International 
Foundation, Dra. Silvia Llach Carles, Vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat 
de Girona Dra. Dolors Cañabate, investigadora principal del grup de recerca en educació, patrimo-
ni i arts intermèdia (GREPAI), grup SGR1606. Un/a pacient/a oncològic de la Fundació Oncolliga 
Girona, Núria Agudo, Psicooncòloga a la Fundació Oncolliga Girona, David Rodriguez, Director del 
festival Girona en Moviment. 
Àmbit: Lectura, ciència i humanitats
Tipus: Taula rodona
Data: dj. 12/05/22
Hora: 12.30 h – 14 h 
Lloc: Sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
Preu : Gratuït

Dansa i primavera
Espectacle de dansa pel Ballet Jove de Girona, Impàs dansa i 
Esbart Fontcoberta. 
Àmbit: Arts escèniques
Data: ds 14/05/22
Hora: 10 h – 13 h
Lloc: Espai Temps de Flors Fundació Oncolliga Girona
Preu: Gratuït

Un viatge al món del ballet
Taller destinat a nens i nenes de 3r de primària de la ciutat de 
Girona, on s’endinsaran en el món del ballet i descobriran el 
que s’amaga darrere del teló. Alguns ballarins participants de 
la “Gala Catalunya dansa contra el càncer” faran demostra-
cions, ensenyaran vestits i sabatilles de ballet i compartiran els 
secrets del món màgic del ballet. Els/les alumnes viuran una 
experiència única de molt a prop, i passaran d’ocupar el lloc 
de l’espectador a fer d’artistes per uns instants. Activitat en 
col•laboració amb el grup de recerca GREPAI de la Universitat 
de Girona – Facultat de psicologia i magisteri. Ballarins profes-
sionals, professors i animadors del taller: Tess Buck i Vladimir 
Fortunenko
Àmbit : Arts escèniques / Infantils i familiars
Tipus : Dansa / Formació
Data : Del 16 al 20 de maig 2022
Hora : a definir
Lloc : Escoles d’Educació Primària de la ciutat de Girona
Preu : Gratuït





DEL 14 AL 17 DE JULIOL

Aperitiu d’inauguració  i exposició de fotos “La dansa com a 
catalitzador d’una societat feliç”
Vine a conèixer més sobre els ballarins i el repertori de la gala 
Catalunya dansa contra el càncer en un còctel d’inauguració 
del festival Girona en Moviment. Exposició de fotos de dansa 
“La dansa com a catalitzador d’una societat feliç”. Els visitants 
podran veure imatges de dins i de fora de l’escenari dels artistes 
més emblemàtics que han passat pel festival. També hi ha fo-
tografies entre cametes, en estudi, així com en els carrers més 
emblemàtics de Girona. Els autors de les fotografies són Manel 
Díaz, Paula Fernández i Beto Pérez, tres gironins apassionats de 
la fotografía que han col•laborat de manera desinteressada amb 
el festival en diferents edicions. Necessitem les arts tant o més 
com les coses materials per ser complerts i poder construir un 
país millor.
Àmbit: Conferència / Gastronomia / Arts visuals 
Tipus: Dansa 
Data: dj. 14/07/22
Hora: 19.45 h – 20.45 h
Lloc: Recepció Auditori de Girona
Preu: 15 €

Gala Catalunya dansa contra el càncer
Gala de dansa amb ballarins solistes catalans i internacionals de 
prestigioses companyies del món que uneixen forces per ajudar 
a la gent afectada pel càncer. Virtuositat i art combinats submer-
giran el públic en un ambient poètic i lluminós, propici per donar 
renda lliure a les seves emocions. Qualitat, solidaritat i emoció 
amb el millor repertori clàssic i contemporani del moment. La 
recaptació total de les entrades venudes es destinarà a la Fun-
dació Oncolliga Girona, per a l’ajuda al malalt de càncer i els 
seus familiars. Aquesta gran gala és l’espectacle d’inauguració 
del festival Girona en Moviment 2022.
Àmbit: Arts escèniques 
Tipus: Dansa 
Data: dj. 14/07/22
Hora: 21 h – 23 h
Lloc: Auditori de Girona, Sala Montsalvatge
Preu: 20 / 28 / 25 €

Taller Dansa i salut per a pacients oncològics
Taller de dansa i expressió corporal per a persones afectades pel 
càncer, pacients i familiars. 
Àmbit: Arts escèniques 
Tipus: Dansa / Formació
Data: dv. 15/07/22
Hora: 9.30 h – 10.30 h / 11 h – 12 h
Lloc: Centre Cívic de Sant Narcís / Hospital Santa Caterina
Preu: Gratuït



Curtmetratges: Dansa i salut mental
Film que tracta la relació entre la dansa, el moviment i la salut 
mental a través dels curtmetratges guanyadors del concurs GeM 
2022 curtmetratges i del fil conductor de poemes d’escriptors 
catalans. 
Àmbit: Audiovisuals 
Tipus: Projecció
Lloc: Cinema Truffaut
Preu: 10 €

Food & Lindy Hop
Food tracks amb degustacions culinàries i animació amb el grup 
Mr. DANCE (Laura del Àguila, Micol Ferretti) amb música Swing 
en directe. Col•laboració amb Incatis. 
Àmbit: Arts escèniques / Gastronomia
Tipus: Dansa / Formació / Música
Lloc: Passeig de la Devesa (Rosaleda)
Preu: 15 €

Matí de Moviment i benestar mental
Tres classes de moviment que ens donen eines per a una millor 
salut mental: Yoga, Pilates, tai-txi, obertes a tots els públics. La 
intenció d’aquestes activitats és oferir un espai per a vitalitzar el 
cos i renovar-se per dins a través de l’energia del moviment. Una 
oportunitat per descobrir-se i transformar cos i esperit, aprofun-
dint una connexió interior profunda a partir del moviment dinà-
mic i la respiració.
Àmbit: Arts escèniques / Salut
Tipus: Dansa / Formació 
Lloc: L’Escola del Foment
Preu: 5 € / classe

Mare vull ser pescador: Nit d’havaneres, dansa i cremat
Els contes d’aventures, amor i vida de tres pescadors catalans 
donen vida a aquest espectacle únic de dansa i música en direc-
te. El talent extraordinari de l’aclamat grup d’havaneres Port Bo 
realitza una col•lecció de les seves havaneres en directe men-
tre les coreografies originals uneixen la música i les històries a 
través de la dansa, realitzades i interpretades per tres ballarins 
internacionals. Cremat ofert pels espectadors en acabat l’espec-
tacle. 
Àmbit: Arts escèniques 
Tipus: Dansa Música
Lloc: Palafrugell platja (a definir)
Preu: Donació 15 €
Col•laboració: Fundació Ernest Morató





Taller infantil: Un viatge al món del ballet
Taller destinat a nens i nenes d’entre 6 i 10 anys, on s’endinsaran 
en el món del ballet i descobriran el que s’amaga darrere del 
teló. Els ballarins Tess Buck i Vladimir Fortunenko faran demos-
tracions, ensenyaran vestits i sabatilles de ballet i compartiran 
els secrets del món màgic del ballet. Les nenes i els nens viuran 
una experiència única de molt a prop, i passaran d’ocupar el lloc 
de l’espectador a fer d’artistes per uns instants.
Àmbit: Arts escèniques 
Tipus: Dansa / Formació
Lloc: Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona
Preu: Gratuït

Al desnudo
Al desnudo és un espectacle exigent i dinàmic de la Metamor-
phosis Dance, en què es fonen amb fluïdesa la música i el movi-
ment. En un joc de contrastos, la sensualitat del començament, 
un duet clàssic a ritme de Philipp Glass, dóna pas, de mica en 
mica, a un ball molt físic i explícit, guiat per les composicions 
de Johan Wieslander. La coreografia interpretació a càrrec dels 
grans ballarins Iratxe Ansa i Igor Bacovich. La il•luminació, a 
càrrec de l’artesà de la llum Danilo Moroni, és tan protagonis-
ta de l’obra com els intèrprets mateixos. Un naturalisme vital 
s’apodera de l’escenari, que envolta l’espectador en un continu 
in crescendo a mesura que avança la peça.
Àmbit: Arts escèniques 
Tipus: Dansa 
Lloc: Teatre Municipal de Girona
Preu: 25 / 18 €

Col•loqui post-funció Al desnudo
Col•loqui amb els ballarins i coreògrafs Iratxe Ansa i Igor Baco-
vich a l’escenari. El públic pot preguntar directament als artistes 
les seves inquietuds. Recentment guardonada amb el Premi Na-
cional de Dansa 2020 a la categoria d’interpretació, Iratxe Ansa 
és una de les coreògrafes i ballarines més internacionals. Du-
rant més de vint anys s’ha forjat en algunes de les companyies 
de dansa contemporània més aplaudides i admirades del món, 
com ara el Nederlands Dance Theatre, el Basel Ballet o la Com-
panyia Nacional de Dansa - sota la direcció de Nacho Duato -. El 
2019, juntament amb el ballarí i coreògraf italià Igor Bacovich, 
va fundar Metamorphosis Dance, companyia en què conflueixen 
l’experiència, la passió i la manera rigorosa i lliure d’entendre 
la dansa dels dos creadors. El treball d’Ansa i Bacovich, sempre 
exigent i extremadament físic i virtuós, es cristal•litza com mai 
en la seva singular creació, Al desnudo.
Àmbit: Arts escèniques / conferència
Tipus: Dansa 
Lloc: Teatre Municipal de Girona
Preu: Gratuït amb l’entrada a l’espectacle



Còctel sopar de cloenda i exposició de fotos
Trobada amb els artistes de Al Desnudo i l’equip de Girona en 
Moviment per celebrar la cloenda del festival amb un sopar a 
peu dret. Exposició de fotos de dansa « La dansa com a catalitza-
dor d’una societat feliç » dels fotògrafs Manel Díaz, Paula Fer-
nández i Beto Pérez. Els visitants podran veure imatges de dins 
i de fora de l’escenari dels artistes més emblemàtics que han 
passat pel festival. També hi ha fotografies entre cametes, en es-
tudi, així com en els carrers més emblemàtics de        Girona. Els 
autors de les fotografies són Manel Díaz, Paula Fernández i Beto 
Pérez, tres gironins apassionats de la fotografía que han col•la-
borat de manera desinteressada amb el festival en diferents 
edicions. El concepte al voltant del quals s’ha organitzat aquesta 
petita mostra és la dansa com a catalitzador d’una societat feliç 
i sana. Necessitem les arts tant o més com les coses materials 
per ser complerts i poder construir un país millor.
Àmbit : Gastronomia / Arts visuals
Lloc : Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona
Preu : 15 €



Girona en moviment esdevé un festival de referència en el mon de la 
dansa per la inquietud del ballarí David Rodríguez per acostar el talent 
català al nostre territori en un format totalment innovador i altruista, 
lluitant contra el càncer. És així quan sorgeix la primera gala del 2017 
“BALLARINS DE GIRONA JUNTS CONTRA EL CÀNCER” amb un gran 
èxit de públic i amb una recaptació de 7.500€ destinats íntegrament a 
la Fundació Oncolliga Girona. Una primera aposta en escena on hi van 
participar ballarins gironins que han fet carrera professional fora de 
les nostres comarques.

D’aquesta manera, el projecte ha anat creixent i agafant forma, am-
pliant els seus objectius. El 2018 fem un pas més endavant creant el 
1er Festival de dansa benèfic Girona en Moviment, amb quatre grans 
objectius:

· Acostar la dansa a tots el públic
· Portar el talent altre cop al nostre territori
· Estendre la dansa a tota la ciutat de Girona perquè tothom hi pugui 
participar de manera activa
· Fer un festival totalment solidari on els beneficis van directament a 
l’ajuda al malalt de càncer i a les seves famílies

Així durant el 2018 es va tancar el festival amb un públic totalment 
entregat i amb les entrades exhaurides i amb una recaptació de 10.000 
euros. Van participar-hi una dotzena de ballarins catalans que dansen 
en companyies de prestigi de tot Europa i que en la majoria dels casos 
feia anys que no actuaven a Catalunya. Més enllà dels escenaris, el 
festival Girona en moviment també va estar present al carrer amb ta-
llers i actuacions gratuïtes, tampoc es va oblidar la vessant formativa, 
amb la programació de conferències i tallers de dansa per a totes les 
edats.

El 2019 encetem la segona edició amb més força i amb més ganes 
d’apropar la dansa a tots el públics. La programació va ser curosa amb 
una visió amplificada perquè tan grans com petits poguessin gaudir 
de la dansa. Des de una conferència sobre meditació, un taller infantil 
sobre el món del ballet, cursos intensius de clàssic i contemporani, 
jornada dedicada al benestar i dansa el carrer amb la participació de 
les escoles de dansa de la ciutat de Girona. Finalment vam aconse-
guir una recaptació de 17.134 euros per la Fundació Oncolliga Girona 
amb les dues gales celebrades al Teatre Municipal de Girona, en les 
quals van participar una quinzena de ballarins catalans que dansen en 
companyies de prestigi de tot el món, acompanyats en alguns casos 
per ballarins internacionals. Tots ells han van participar al festival de 
manera totalment desinteressada, units per la causa contra el càncer.
Finalment el 2020 amb la idea d’ampliar els objectius del festival i 
en aquest cas descentralitzar-lo i organitzar les activitats a diferents 
punts de la ciutat de Girona (Can Gibert – Sant Narcís – Barri Vell – 

TRAJECTÒRIA 
DEL PROJECTE



La Devesa ...) La situació de pandèmia provocada per la Covid-19 va 
obligar a cancel•lar l’edició. Tot i que vam voler que la dansa estigués 
present d’alguna manera a Girona durant els dies en què s’hauria 
celebrat el festival. Així va néixer l’exposició “Dansa i fotografia contra 
el càncer”, que es poder veure en tres punts emblemàtics de la ciutat: 
Rambla de la Llibertat, Plaça Catalunya i Plaça del Lleó.

L’any 2021 el festival va engegar de nou després d’un any de pandèmia, 
amb un èxit absolut. La gala Catalunya dansa contra el càncer es va 
celebrar per primer cop a l’Auditori de Girona i va acollir 25 ballarins 
de nacionalitats diferents. Per primer cop també, es va realitzar un 
film estrenat al Cinema Truffaut del concert ballat a càrrec de l’or-
questra del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona diri-
gida pel Lluís Cavalleria i de ballarins professionals que han participat 
amb el festival Girona en Moviment. Les coreografies presentades són 
totes estrenes i creades especialment, dins de l’estil dansa neoclàssi-
ca i contemporània, des de diferents llocs d’Europa amb un repertori 
musical variat: Corelli, Sibelius, Beethoven, Ravel, Bizet, etc. Amb 
totes les activitats de l’edició 2021, es van poder recaptar 20.000 €. 



Objectius

El pla de comunicació tindrà com a objectius principals

- Seguir posicionant el festival Girona en Moviment com a projecte 
cultural amb dansa de qualitat i amb un fort component solidari (ajuda 
al malalt de càncer).

-Definir el perfil del públic del festival i dinamitzar accions comuni-
catives i de màrqueting que permetin arribar al màxim de possibles 
espectadors que sigui possible, així com a possibles sponsors. 

-Comunicar les novetats del festival per aquesta edició. Mantenir un 
flux constant de comunicació, reforçant el caràcter solidari del projec-
te i la seva vocació de servei a les persones.

Estratègia

S’han plantejat dos tipus de campanyes:

1.Campanya corporativa/institucional.
Té veure amb totes aquelles accions que ajuden a fer visible la marca 
Girona en Moviment. S’inclouen des de les xarxes socials fins a l’en-
viament de notes de premsa per comunicar novetats o accions del 
projecte, passant per entrevistes, reportatges o articles en premsa 
especialitzada per donar a conèixer totes les activitats programades i 
els objectius del festival.

2.Campanya comercial.
Té la finalitat d’arribar al públic que ha de comprar l’entrada i, mal-
grat que en alguns punts pot coincidir amb la campanya institucional/
corporativa, el seu objectiu és més a curt o mitjà termini. Els canals 
principals d’aquesta campanya seran l’email màrqueting i les xarxes 
socials.

3. Pàgina web
La pàgina web ha de ser l’element central de qualsevol estratègia co-
municativa digital. Des de la pàgina web, la informació es va difonent a 
les xarxes socials i altres plataformes (web de l’Ajuntament) amb l’ob-
jectiu que, sigui a través del canal que sigui, les persones interessades 
acabin a la pàgina web per conèixer la totalitat del projecte.

En el cas de Girona en Moviment, després d’un primer moment en 
què la informació del festival es va incloure dins de la pàgina web de 
la Fundació Oncolliga, es va decidir que el festival tingués un domini i 
espai propi dins de la xarxa. La web actual es va construir de manera 
amateur amb la plataforma Google Sites i és molt bàsica. Per aquest 
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motiu, un dels objectius del pla de comunicació per aquest 2022 (si el 
pressupost ho permet) és dissenyar una web més professional, total-
ment responsive i preparada per a les noves necessitats que puguin 
anar sorgint a mesura que el festival vagi creixent.

4. Mitjans objectiu
Les accions de comunicació se centraran en els mitjans, tant tradi-
cionals com digitals, de l’àmbit d’influència directa del festival i de la 
Fundació Oncolliga Girona: Girona ciutat i comarques gironines.
Tot i això, s’intentarà arribar també a mitjans especialitzats en el món 
de l’espectacle i més concretament de la dansa, així com a mitjans 
generalistes d’àmbit català que tenen la seva seu a Barcelona.

5. Xarxes socials / Màrqueting digital
Les xarxes socials s’han convertit en els darrers anys en un dels pilars 
fonamentals de l’estratègia de comunicació de qualsevol projecte 
o empresa En poc temps, les xarxes han revolucionat el panorama 
comunicatiu i permeten a les empreses/institucions construir un relat 
directe amb el seu públic, sense barreres, de tu a tu. Aquesta estra-
tègia comunicativa no s’entendria doncs sense una estratègia a les 
xarxes socials.

Els objectius a les xarxes socials confluiran necessàriament amb els 
objectius generals de la comunicació corporativa del projecte, esta-
blint-ne d’altres d’específics, pensats per a cadascun dels canals on 
el festival hi té perfil o compte propi: Facebook, YouTube, Instagram. 
També s’establirà un calendari de publicacions promocionades i 
anuncis a Facebook i Instagram amb l’objectiu d’aconseguir més abast 
i arribar a públic que encara no és seguidor dels perfils públics del 
festival.

A les xarxes, els usuaris són observadors i crítics i, tot i que poden 
ser puntualment impulsius, reconeixen la construcció d’un discurs i 
d’uns valors que marquin una reputació digital. A més, els algoritmes 
de les diferents xarxes també premien el contingut de qualitat i amb 
valor afegit i la periodicitat en les publicacions. Per això s’elaborarà un 
calendari de publicacions que garanteixi una presència constant i de 
qualitat.



La flexibilitat de condicions de Girona en Moviment fa que s’adapti fà-
cilment a les necessitats del conjunt de la ciutadania i al nou context 
cultural que en sorgeix de la situació excepcional de pandèmia. 

• Després de l’èxit del film “Concert ballat pel món post-Covid” pre-
sentat al Cinema Truffaut en l’edició 2021, tornem aquest any a pre-
sentar una proposta audiovisual, aquest cop llençant una convocatòria 
de curtmetratges que tractin la dansa i la salut mental. Els curtme-
tratges seleccionats formaran part del nou film projectat al Cinema 
Truffaut el juliol 2022. Aquest film estarà disponible al canal YouTube 
de Girona en Moviment amb una donació mínima per a tothom, des-
prés de l’estrena al Cinema Truffaut.

• Activitats en línia, com els GeM Live i les taules rodones participati-
ves retransmeses per les xarxes.  S’utilitzaran les xarxes socials per 
a compartir vídeos de “making off”, entrevistes o petits reportatges 
per a descobrir el dia a dia d’un ballarí, i s’organitzaran converses en 
directe que permetran la interacció entre els artistes i el públic. 

• Newsletter que contribueixi a fidelitzar el públic i engrescar-lo en 
altres activitats relacionades amb la dansa i la salut. 

• Espot promocional durant Temps de Flors que permeti posar en va-
lor l’atractiu de Girona i el seu moviment solidari contra el càncer.

• El catàleg d’activitats presencials integra diferents estils de dansa 
per a totes les edats i tots els públics. A més, les activitats progra-
mades en centres cívics i places públiques de Girona permetran que 
el Festival arribi a tots els barris de la ciutat i a un públic més divers. 
Aquestes són activitats familiars, com el taller infantil, les classes del 
Matí de Moviment i salut mental, per a tots els nivells i edats.

• Assaig obert: s’obrirà al públic l’assaig general de la gala Catalun-
ya dansa contra el càncer, als alumnes d’escoles de dansa, música 
i teatre de a ciutat. La intenció és atreure a la dansa el públic que ja 
està interessat en altre arts escèniques i engrescar-lo a participar al 
festival benèfic Girona en Moviment.

• Conveni amb la Universitat de Girona per tal d’enfocar la vessant 
pedagògica del festival i arribar directament a les escoles, a través del 
Grau de Magisteri. 

• Preus assequibles i gratuïtat de la majoria de les activitats faciliten 
l’accés al Festival als ciutadans en risc d’exclusió social, evitant que el 
preu sigui un impediment per participar-hi i descobrir la dansa.

• Es facilitarà la compra d’entrades i la inscripció a les activitats, que 
es podrà fer telemàticament o presencialment en diferents punts de la 
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ciutat, perquè la compra online no sigui una barrera per una part de la  
ciutadania que encara no se sent còmoda amb la tecnologia.

• La newsletter, el GeM LIVE (community management) i el disseny 
d’una pàgina web responsive, que ja hem esmentat abans, formen part 
del nostre pla de públics per a conèixer millor els nostres usuaris i 
desenvolupar una relació amb ells que sigui duradora, fidelitzadora i 
que vagi més enllà dels quatre dies de festival per any. 

• Desenvolupar el màrqueting relacional, analitzant la informació ex-
treta del sistema de ticketing (Koobin) i de la newsletter. A partir d’aquí 
estudiarem els aspectes demogràfics que presenta el nostre públic i 
de quina manera creix la nostra audiència. També, podrem veure quin 
són els continguts que funcionen millor per captar nous públics i fide-
litzar la nostra audiència, i amb aquesta edició, quin format d’activitat 
s’escau millor per cada tipus de públic. És a dir, caldrà segmentar per 
millorar l’impacte de la nostra comunicació i veure quins patrons de 
consum presenta el públic. Així podrem avançar i adaptar-nos a ell.



Volem que Girona en Moviment esdevingui encara més una marca 
d’art i de solidaritat a la província de Girona. Per tal de captar nous 
públics, caldrà que aquests passin per diverses etapes abans de parti-
cipar al festival i fer les donacions per veure els espectacles. Aquestes 
etapes les identifiquem com segueixen:

· L’usuari ens arriba a conèixer
· L’usuari decideix que s’interessa a la nostra marca i vol implicar-se 
i/o donar valor a les nostres activitats
· L’usuari diposita la seva confiança en nosaltres

Girona en Moviment no és un projecte abstracte, sinó que hi ha per-
sones, humanes i sensibles identificables al darrera. No apostem per 
un màrqueting B2C sinó per un màrqueting H2H (humà a humà). No 
volem “vendre” espectacles, sinó històries, valors i marca.
També som conscients que cal fer un treball encara més profund de 
connexió amb el territori. 

Col•laboracions ja existents del festival:
- Diputació de Girona
- Ajuntament de Girona
- Universitat de Girona
- Associació LiceXballet
- Escoles de dansa i teatre com The Classical Ballet School, Cont-
Class, El Galliner. 
- Koobin
- RM Assessors, Nou Ambient, Dani Cortada Psicòleg, La Brava, Zenit
- Bitò Produccions
- Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
- Consell Internacional de la Dansa (CID, UNESCO)
- Hotel Europa

Col•laboracions a desenvolupar:
- Arts in Health International Foundation
- Fundació Ernest Morató
- Fundació Catalunya Cultura
- Fundació Carulla
- Patronat de Turisme Costa Brava Girona
- European Festivals Association 
- Aerowaves
- Hospital Josep Trueta i hospital Santa Caterina
- Sci-Tech DiploHub





• Mateix públic objectiu: Possibilitat de definir accions de màrqueting o 
promoció per a una “massa social” identificada i amb un perfil conegut.

• Notorietat i prestigi de marca: Poder vincular la vostra entitat a
un festival amb cor i prestigi. Relacionar la vostra marca amb la Cultura 
i la Solidaritat.

• Publicitat i promoció: Notorietat de marca gràcies a la cobertura
mediàtica del Festival.

• Foment i enfortiment del teixit cultural: Gràcies a la vostra ajuda
podrem tenir un major impacte en la societat i fer arribar la dansa a 
més gent i la importància del serveis gratuïts que ofereix la Fundació 
Oncolliga Girona.

• Foment de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC):
Oportunitat de participar en aquest projecte social que es desenvolupa 
des de la Fundació Oncolliga Girona.

• Els valors: Vincular la vostra empresa amb uns valors associats a la 
Fundació Oncolliga Girona:  Amb futur, Autònoma, Plural, Flexible, De-
mocràtica, Participativa i solidària, àgil i humana i els valors associats a 
l’Associació Cultural David Rodríguez: Cultura i Pau.

• Identificació amb el territori: Les empreses que són percebudes
com a recolzadors de la comunitat on operen, obtenen un gran reco-
neixement social i enforteixen vincles amb els futurs clients.

RAONS PER 
PERTANYER
A AQUEST 
PROJECTE





EN QUÈ 
CONSISTEIX
T+C+S

Col·laborar amb Girona en Moviment representa sumar:

· Territori
· Cultura
· Solidaritat

Però és evident que perquè aquest festival es pugui dur a terme és im-
prescindible les aportacions privades o d’empreses.
El programa de patrocini s’adreça a totes aquelles empreses  amb sen-
sibilitat amb el territori , amb la cultura i amb els menys afavorits.

A canvi oferim un ampli ventall de contraprestacions que poden donar 
una visibiliatat positiva als treballadors, proveïdors i clients i millorar la 
imatge de marca, el prestigi i les relacions públiques.






