Benvolgudes companyes i companys,
Em presento a presidir la junta de l’APdC en la propera legislatura i el primer pensament
que em ve al cap és: cohesió. Som un sector on cadascú té la seva manera particular de
treballar, i aquest no és un aspecte negatiu, tot al contrari, ens dóna riquesa alhora de
projectar-nos com a col·lectiu davant la societat. Som veus diferents que a través de la
creació, la interpretació, la docència, la gestió,…, ens expresem amb diversitat.
L’ associació fa 30 anys que es va constituir i els seus l'objectius han estat, són i seran la
defensa dels interessos laborals, professionals i econòmics dels associats. Al llarg de tot
aquest temps l’associació s’ha anat professionalitzant i comptem amb una plantilla de
quatre persones que treballen al servei de l’associat. Tenir una estructura legalment
constituida, que compta amb 500 socis i sòcies que paguen una quota ens dóna força,
recursos i ajuda per a fer-nos valer com a interlocutors davant les administracions, les
patronals i les noves plataformes que s’han anat conformant al llarg d’aquests darrers
anys.
Tinc una forta convicció que l’APdC és la millor plataforma per donar veu a les diferents
necessitats del nostre sector. A tots aquells professionals que no estan associats perquè
creuen que no els representa, els animo a associar-se i treballar mitjançant comissions els
diferents temes que es vagin generant. A partir d’una sola veu, clara i reivindicativa,
tindrem més força davant de les institucions i, sobretot, donarem una imatge d’ unitat
fonamental per a resoldre els conflictes que fa que ens costi tant avançar.
En aquesta nova legislatura treballarem per aconseguir aquesta cohesió tan necessària i
donarem especial importància a les polítiques sindicals aprofitant que el CONCA ha
redactat 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, i
que recull les reivindicacions que les diferents associacions culturals portem fent des de fa
més de 20 anys.
Tot i que el CONCA és un organisme amb menys independència del que ens agradaria
(això limita la seva capacitat d’acció), aquestes 36 propostes haurien de ser un nou
paradigma que ens dotarà de més eines per a tenir millors prestacions adequades a la
realitat actual. Donem suport al CONCA i treballem al seu costat per a la consecució
́
d’objectius
tan necessaris com: aconseguir un sistema de representativitat sindical que
ens obriria una nova porta per a obtenir recursos i fer, per exemple, cursos de formació,
també independència per a crear un conveni col·lectiu del nostre sector, l’ elaboració d’un
cens de professionals, un sistema de protecció respecte a les intermitències en les
afiliacions a la Seguretat Social, la disminució del tipus fix per IRPF del 15% al 7%,…
D’altra banda, seguirem reforçant la Taula de Transició d’Artistes de la Dansa que
treballen des de l’APdC per buscar maneres d’ ajudar a tots aquells ballarins/ines que per
l’ edad o per altres motius han de fer un canvi de professió. I seguirem desenvolupant
Polítiques Culturals i Polítiques Educatives que estimulin el sector i generin
possibilitats en els diferents àmbits de la creació, la interpretació i la docència.
Finalment aprofito per felicitar a l’APdC ja que al 2017 estem d’ aniversari. Celebrarem la
nostra existència, 30 anys de vida, i a la vegada seguirem treballant buscant la unitat per
a fer de la Dansa una professió digna.
Atentament, Xevi Dorca
P.D: L’ APdC és de tots. Fes-te notar!!!

