
Vols que els professionals de la dansa i la 

gent interessada en el sector et coneguin?... 

   
www.dansacat.org 
La web de dansa de Catalunya, amb 

més de 14.000  visites mensuals 
 

Si sol·licites el teu anunci abans del 30 de juny gaudiràs 

d’un 30% de descompte sobre les tarifes 
Si ets un centre col·laborador de l’APdC (ofereixes als nostres 

associats preus reduïts en les teves classes per a professionals) gaudiràs 

d’un 50% de descompte! 

Si ets soci o sòcia de l’APdC o ja t’has anunciat a dansacat.org tens un 

30% de descompte permanent 

 
 

 

 

 

 

Fabra i Coats, Fàbriques de Creació 

Carrer de Sant Adrià, 20 08030 Barcelona 

www.dansacat.org  

Contacte>> 

Xènia Guirao /comunicacio@dansacat.org 

Tel. 932682473 // 653893184 
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www.dansacat.org 
La web de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 
Notícies, entrevistes, convocatòries, borsa de treball, programació, 
cursos, directori de professionals, recursos i molt més! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui som? 

² www.dansacat.org és la pàgina web de l’ Associació de Professionals de la 

Dansa de Catalunya (APdC), l’ única associació professional que representa a tot 

el sector professional de la dansa. Agrupem a més de 450 associats: ballarins, 

coreògrafs, pedagogs, especialistes en salut i dansa, productors i gestors culturals 

de dansa, mànagers de companyies, i totes aquelles persones que tenen una 

activitat professional relacionada amb la dansa.  

         Els nostres objectius són: 

• Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.  

• Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector.  

• Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per impulsar polítiques 
actives adequades, establint ponts de contactes. 

• Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de 
les persones que formen part de la professió. 

• Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el 
prestigi de la professió. 

• Millorar les condicions laborals . 

 

Comptem amb el suport de:  

² Generalitat de Catalunya 

² Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 

² AISGE 

² Ministerio de Cultura 
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www.dansacat.org 
Dansacat.org és una web dinàmica amb informació actualitzada sobre el món de la 

Dansa (notícies, cursos, programació, subvencions, guies de bones pràctiques, ...). Des 

del seu llançament rep prop de 14.000 visites mensuals, té més de 2000 subscriptors 

al butlletí mensual.  

 

Dansacat.org és un mecanisme de cohesió, de reflexió i de difusió de tots els aspectes 

relacionats amb la dansa a Catalunya. 

 

Els banners (petits anuncis a la nostra web que remeten a la web desitjada) 

² El banner estarà linkat a la pàgina web que convingui l’anunciant. 

² El disseny dels banners corre a càrrec de l’anunciant. 

² Característiques de l’arxiu a entregar: format jpg o gif (pot ser un gif animat). 

² Reserveu el vostre espai enviant la sol·licitud a comunicacio@dansacat.org. 

 

Opció 1: banner a la home: pàgina principal de la web  

Mides banner  (amplada x alçada) 

243 x 148 pixels Preu 1 mes Preu 3 mesos Preu 6 mesos 

Preu normal 150 € 400 € 650 € 

Preu amb 30% de descompte 105 € 280 € 455 € 

Preu amb 50% de descompte 75 € 200 € 325 € 

                                                                                        Els preus no inclouen iva 
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Opció 2: banner a les seccions internes: notícies, programació 

cultural, formació, borsa de treball, directori, recursos i 

documentació,... 

 

 

Mides banner (amplada x alçada) 

165 x de 148 a 250 pixels Preu per mes Preu 3 mesos Preu 6 mesos 

Preu normal 80 € 200 € 350 € 

Preu amb 30% de descompte 56 € 140 € 245 € 

Preu amb 50% de descompte 40€ 100 € 175 € 

                          Els preus no inclouen iva 

 

 

 

 

 

 
 
També estem oberts a altre tipus de propostes. No dubteu en fer-nos arribar les 
vostres propostes a comunicacio@dansacat.org. 
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RESERVA ESPAI PUBLICITARI (BANNER) 
 
 

 
Dades de contacte: 
 Nom entitat:       

Responsable:       
Adreça:       
Telèfon:       
E-mail:       

 
Dades fiscals: 

Nom:       
Adreça fiscal:       
CIF/NIF/DNI:       

 
Breu descripció del contingut del banner i link al que es vincula:  
      
 
Marqueu l’anunci que voleu comprar: 

 Opció 1- 1 mes Banner home € 
 Opció 1- 3 mesos Banner home € 
 Opció 1- 6 mesos Banner home € 

 
 Opció 2- 1 mes Banner seccions  € 
 Opció 2- 3 mesos Banner seccions  € 
 Opció 2- 6 mesos Banner seccions  € 

 
Els preus no inclouen iva. 

 
 
Període de publicació del banner a dansacat.org: 
      
 
Data límit d’entrega de banners: 5 dies abans de la seva publicació a la web. 
Els anuncis es faran arribar a comunicacio@dansacat.org en les mides definitives. 
Format: JPG o GIF (Pot ser un GIF animat). 

Signatura responsable i segell entitat 
 
 
 

 
 

 
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya –APdC- 

Fabra i Coats, fàbriques de creació. c/ Sant Adrià, 20 08030 Barcelona 
Tel. 93 268 24 73 www.dansacat.org 


