
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

   EL PROJECTE 



1 

 
ÍNDEX                                                                         
 
 
 
1. CONTEXT 2 

1.1 La dansa, el ballarí/na i ambdós dins de la societat catalana actual 2 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3 

2.1 Presentació 3 

2.2 Missió de la TAD 3 

2.3 Objectius de la TAD  4 

2.4 Necessitats identificades  5 

2.5 A qui va dirigida la TAD? 6 

2.6 Què hauria d’incloure un servei de transició? 7 

2.7 Accions de comunicació realitzades 7 

3. MEMÒRIA 8 

4. REFERÈNCIES DE PROJECTES SIMILARS 11 

4.1  Programes de Transició existents 12 

4.2 Material consultat  14 

  



2 

 
1. CONTEXT 
 

1.1 La dansa, el ballarí/na i ambdós dins de la societat catalana actual 
 
Per a entendre la TAD i la necessitat de la seva creació, cal veure el context en el qual 
sorgeix, per quest motiu hem identificat i recollit alguns aspectes clau sobre la situació de la 
dansa, i el ballarí/na dins de la societat catalana actual: 
 

 
 La dansa implica un esforç físic, mental i emocional extraordinari des 
de molt joves. 
 
 La formació en dansa aporta unes aptituds i habilitats que són útils en altres 
àmbits. Els ballarins/nes tenen altres capacitats i talents desconeguts socialment. 

 
 La vida professional del ballarí/na és generalment molt curta perquè 
requereix d’una disponibilitat física que amb els anys minva. 

 
 La retirada dels escenaris és un gran repte i un gran canvi a molts nivells. Als 
ballarins/nes els resulta molt complicat deixar de ballar perquè s’identifiquen amb el 
que fan, és una vocació, una passió. 

 
 S’ha de contemplar que durant l’etapa professional poden sorgir més 
transicions a banda de la retirada dels escenaris, ja sigui per lesions puntuals o 
cròniques, o per altres causes. 

 
 Cal canviar la mentalitat de la societat, deixar de parlar de jubilació i 
anomenar aquest empàs ‘Transició’, perquè és una continuació de la vida del 
professional, i té un futur per explotar. 

 
 S’han de contemplar les necessitats dels ballarins/nes d’una manera holística, 
amb un programa de prevenció i un programa d’acció de recolzament complet de 
formació, recolzament psicològic, etc., com el que té el col·lectiu d’esportistes. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

2.1 Presentació 
 

La Taula de Transició d'Artistes de la Dansa (TAD) és una plataforma que uneix 

diferents professionals del món de la Dansa amb la voluntat de millorar les situacions 

diverses en les qual es troben aquests durant la seva trajectòria professional, i una 

vegada aquesta varia i transita cap a una nova etapa. 

 

La plataforma va néixer l'any 2014 a partir de la realització de les jornades "Recursos 

socials i professionals per al sector de la dansa", organitzada per l'Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya i l'Associació de Companyies Professionals de 

Dansa de Catalunya. Des de 2015 els integrants de la taula s'han reunit periòdicament i 

han realitzat unes segones jornades amb els professionals del sector anomenades "El 

benestar professional de la dansa". 

 

En aquests dos anys han passat per la taula: Catherine Allard, Francesc Bravo, Maria 

Campos, Olga Cobos, Sílvia Cuesta, Júlia Faneca, Carles Mallol, Elisenda Moya, Jordi 

Pérez, Anna Romaní, Xavier Tur, Beatriu Daniel i Cèsar Compte (com a membre de 

l'equip de gestió de l'APdC). 

 

 

2.2 Missió de la TAD 
 

La missió de la TAD és procurar pels artistes de la dansa, en les seves diferents 

etapes professionals: la formativa, la del desenvolupament professional i sobretot 

la de transició dels escenaris a una altra feina, professió i modus vivendi.  

 

El  concepte de transició afecta de forma transversal a la vida del coreògraf, 

pedagog o ballarí/na en: 

 

● L'etapa de preparació i formació 

● La de desenvolupament professional 
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● I en el postescenaris 

 

És molt important que els professionals de la dansa sàpiguen que tenen un futur 

prometedor encara que no passi per ballar als escenaris. 

 

Per a fer-ho la TAD proposa conscienciar els ballarins/es des de joves així com el seu 

entorn familiar, per a poder reconduir, si cal, les limitacions que puguin sorgir durant 

la seva carrera i treure'n profit de l'experiència i coneixement per reforçar les etapes 

posteriors i reorientar-se o reciclar-se.   

 

 

2.3 Objectius de la TAD  
 

La TAD ha establert els següents objectius: 

 

  Que es valori el col·lectiu professional de la dansa a Catalunya i a arreu, reconeixent i 

valorant de manera individual i col·lectiva les aptituds i habilitats del sector. 

  Que el ballarí/na i el seu entorn prengui consciència des del període de formació de les 

característiques que té la carrera, la professió i les seves sortides professionals dins i 

fora del país, així com estudiar i promoure el desenvolupament d'altres habilitats al 

voltant del mateix àmbit i en d'altres no relacionats. 

  Que el col·lectiu  disposi d'un servei especialitzat que vetlli per les seves necessitats 

específiques. 

  Encarar la transició dels professionals de la dansa i ajudar-los en el procés per fer front 

al repte del canvi. 

  Donar a conèixer i fer valorar a nivell social les aptituds i habilitats dels ballarins/nes 

per a altres tasques en el món laboral més enllà de la dansa. Per així aquells que 

vulguin/necessitin fer una transició professional i personal puguin continuar executant 

altres competències professionals o preparar-se per canviar d'àmbit a partir de les 

habilitats i fortaleses obtingudes durant el seu període com a ballarí. 

 Aconseguir patrocinadors, per tal de tenir una borsa econòmica, oferint als 

professionals un suport econòmic personalitzat.  
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2.4 Necessitats identificades  
 

    Es pot classificar la vida professional dels Artistes de la dansa en quatre etapes: 

 

 

          ETAPES 

 

ESTUDIANT ACTIU (Ballarí-na, coreògraf/a, mestre) TRANSICIÓ JUBILACIÓ 

 

Què comporta aquesta professió?            Necessitarem 

● Seguretat, confiança    Metges psicòlegs 

● Coneixements del cos    Terapeutes 

● Tècnica      Mestres 

● Cura      Figura del “Mentor” 

 

 

Peculiaritats segons si s’és: 

Estudiant:      Profess. en actiu: 

● Titulació     Manteniment tècnic   

● Informació     Contactes laborals 

● Cura      Cura 

  Informació Jurídica 
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Dins del món artístic 

A partir de l’experiència 

laboral o les competències 

dels professionals 

TRANSICIÓ: Fora de l’àmbit artístic   

 

En els dos casos es necessita: assessorament de les possibilitats que hi ha dins el 

mercat laboral, informació, contactes i ajut psicològic. 

 

OBJECTIU: TORNAR A POSICIONAR-SE LABORALMENT 

És important: 

● Estar integrat dins d’un col·lectiu 

● Mantenir a les persones en actiu.  

 

 

 

2.5 A qui va dirigida la TAD? 
 

El servei que la TAD està dirigit a tot ballarí/na en actiu o no, pedagog/a de l’àmbit de la 

dansa, estudiant de dansa, coreògraf/a, i en resum a l’artista de la dansa, que necessiti els 

serveis que oferim o desitgi orientació. 

 

A amants de la dansa, entitats que treballin en benefici de la dansa o tinguin cura d’ella i a 

persones interessades a saber més sobre nosaltres. 
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2.6 Què hauria d’incloure un servei de transició? 
 

 Orientació laboral 

 Formació continuada 

 Assessorament jurídic 

 Assessorament econòmic 

 Relacions amb el servei mèdic per determinar les baixes puntuals     

                 cròniques, que derivin al ballarí/na a retirar-se dels escenaris 

 Atenció psicològica 

 Orientació educativa 

 Programes d’inserció laboral segons les especificitats del col·lectiu. 

 Ofertes laborals públiques i privades relacionades amb el món de les arts 

                  escèniques. 

 Ajudes per a la formació, reconversió, o ampliació professionals cedides o  

                 ofertes per les institucions educatives.  

 

Per poder constituir un servei de transició i que aquest inclogués uns serveis fonamentals 

es necessita una cobertura econòmica que cobreixi les despeses que se’n derivaran. 

 

 
2.7 Accions de comunicació realitzades 
 

- Entrevista a Sílvia Cuesta. Televisió el Vendrell. Programa la Factoria. Per Llorenç 

Avinyó. Minut 22’54. 18/10/2016 

http://www.rtvelvendrell.cat/la-factoria-amb-silvia-cuesta/ 
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3. MEMÒRIA 
 

L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l'Associació de Companyies 

Professionals de Dansa de Catalunya van organitzar una jornada que entorn als 

recursos socials i professionals per a ballarins i coreògrafs, que va tenir lloc l’ 11 de 

desembre de 2014 a la seu d’SGAE a 

Barcelona.  

La jornada a la qual van assistir una 

cinquantena de professio-nals de la 

dansa, i que va ser gratuïta per als 

socis de l'APdC i de l'ACPdC, va 

comptar amb la presentació de 

l'Àrea social i assistencial de la 

SGAE; del Departament 

assistencial de la fundació AISGE; 

la presenta-ció de programes de transició professional per a ballarins arreu del 

món; l'exposició del cas pràctic d' Elisenda Moya (Catalunya/ Canadà), entre d’altres. 

 

VEURE EL PROGRAMA COMPLET DE LA JORNADA: 
http://www.dansacat.org/arxius/biblioteca/Programa_Jornada_Recursos_socials_i_profess

ionals_per_a_ballarins_i_coregrafs.pdf 
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D'entre els assistents es fa formar un grup de professionals que es van comprometre a 

treballar en un futur projecte de reconversió laboral a Catalunya durant el 2015, serien 

els inicis de la TAD. 

 

L’any 2015 L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya va organitzar la II Jornada 

de Transició d'Artistes de Dansa que va girar entorn del Benestar professional de la Dansa, i 

va tenir lloc el 20 de novembre al CCCB. 

 

La jornada, oberta a tots els 

professionals de les arts escèniques i 

gratuïta, va comptar amb Paul 

Brokhorst, president de la International 

Organization for Transition of 

Professional Dancers (IOTPD); Susana 

Regüela, psicòloga esportiva i responsable del SAE (Servei de suport en la formació integral 

de l’esportista al Centre d’alt rendiment 

de Sant Cugat); i la Dra. Susana Pérez, 

professora associada de la Facultat de 

Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport Blanquerna i docent a l’Institut 

del Teatre de Barcelona. Durant la 

Jornada, la TAD va presentar el treball 
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desenvolupat fins al moment, els objectius, etc., i es va fer una nova crida a professionals 

perquè entressisn a formar part d ela taula. 

 

VEURE EL PROGRAMA COMPLET DE LA JORNADA: 

http://www.dansacat.org/arxius/biblioteca/Programa_Jornada_TAD_El_benestar_professional_de_l

a_Dansa.pdf 

 

 

 

  



11 

 

4. REFERÈNCIES DE PROJECTES SIMILARS 
 

 

Per tal de desenvolupar el projecte, la TAD ha fet recerca  del models de transició de països 

en els quals es desenvolupen projectes d’unes característiques similars amb regularitat.  

 

Actualment hi ha 8 països que gaudeixen de centres formalment constituïts per a la 

transició professional de l’àmbit de la dansa. Aquest són: Països Baixos, Canadà, Corea, 

Regne Unit, França, Suïssa, Alemanya i Estats Units. 

 

La TAD també ha trobat un model similar a Espanya, del qual gaudeixen els esportistes d’elit, 

professionals popers als ballarins. 

 

Existeix també la International Organization for the Transition of Professional Dancers 

(Organització Internacional per la Transició de Ballarins Professionales, IOTPD), una 

organització internacional amb seu a Suïssa.  Aquesta ha fet un estudi a nivell internacional, 

ha analitzat el problema i ha suggerit formes d’abordar els problemes de la transició per a 

les companyies de dansa, les organitzacions de serveis (socials, humanitaris, a la 

comunitat...), institucions públiques, i  ballarins i ballarines.  

 

Aquest estudi de mercat aporta esperança i idees per tal d’adaptar i/o aplicar accions i 

mesures per a desenvolupar el projecte de la creació d’un centre homologat a Catalunya 

amb les característiques i condicions socials i econòmiques de la dansa al país, similar als 

models referents que s’han trobat. 
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4.1  Programes de Transició existents 
 

1. Carreer Transition for Dancers (Transició de carrera per a ballarins, CTFD), amb 
oficines a Nova York i Los Angeles, als EE.UU., ofereix una àmplia gamma de 
programes i serveis gratuïts per donar assistència a intèrprets en actiu i ex-ballarins 
en la seva transició professional. Des de 1985, s'ha proporcionat assistència a més de 
2.600 intèrprets de tot el país, i s'han atorgat més d'1,7 milions de dòlars americans 
tant en beques educatives com a ajudes de suport a l’emprenedoria. Una 
característica del servei és el d'assessoria, la seva aposta perquè els ballarins i 
ballarines siguin els qui determinin per si mateixos les mesures que prendran en la 
seva transició professional; en fer que els seus serveis siguin dirigits i impulsats per 
ballarins i ballarines es pretén fomentar la iniciativa i la independència dels 
intèrprets. 

 

2. Dancer Transition Resource Centre (Centre de Recursos per a la Transició del 
Ballarí/Ballarina, DTRC) de Canadà és una organització que ofereix una àmplia 
gamma de serveis bàsics per a ballarines i ballarins en els seus inicis, durant i 
després de la seva carrera professional com a intèrprets. L'assessorament ofert 
abasta als seus components en diferents apartats: l'acadèmic, laboral, financer o 
legal com el personal; a més el Dancer Award Fund atorga beques per a cursos tant 
per al perfeccionament professional com per al reciclatge professional o subsidis de 
subsistència. A més, el DTRC proporciona informació per a la comunitat de la dansa 
en general, a través del seu butlletí o la seva pàgina web, a més de publicacions, 
conferències i seminaris. 
 
3. Dancer’s Carrer Development (Desenvolupament Professional de Ballarins i 
Ballarines DCD) és el centre per a la transició de carrera per a ballarines i ballarins 
professionals al Regne Unit: ofereix una àmplia gamma de serveis tant de caràcter 
pràctic, com de suport psicològic i financer per ajudar a la transició professional i el 
reciclatge de ballarines i ballarins professionals, incloent l'assessorament educatiu, 
laboral, emocional, suport per a la confecció del currículum o la realització 
d'entrevistes, beques per a la formació, ajudes a l’emprenedoria, i suport permanent 
per a ballarines i ballarins professionals. La Company Fund Division del DCD gestiona 
un programa en cooperació amb companyies de dansa, que realitzen contribucions 
de fons que s'utilitzaran per ajudar als ballarins contractats per les mateixes a l'hora 
d'enfrontar-se a la seva transició professional. En l'actualitat, nou companyies 
britàniques participen en aquest programa. El DCD també gestiona la Independent 
Trust Division que recolza als intèrprets que treballen bé com a autònoms, bé com a 
contractats per compte d'altri en el sector comercial [per a companyies i/o 
productores no adscrites a la Company Fund Division, es finança a través de 
donacions i activitats de captació de fons. 

 
4. Stichting Omscholingsregeling Dansers (El programa de reconversió holandès per 
a ballarins professionals, SOD) proporciona serveis per a la transició professional de 
les i els intèrprets de dansa a Holanda. Els ballarins i ballarines paguen una petita 
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contribució mensual al programa, que ofereix ingressos complementaris als subsidis, 
beques per al reciclatge professional, així com serveis d'assessorament, en particular 
encaminats a l'orientació professional. El programa ha estat recentment redissenyat 
per oferir beques als ballarins en transició per cobrir les despeses d'estudi i 
manutenció. 
 
Aquests quatre centres de transició existents -a Canadà, Holanda, Regne Unit i Estats 
Units-, són organitzacions de serveis independents i especialitzades, amb un total de 
90 anys d'experiència acumulada en el camp de la transició professional en la dansa. 
Tots els centres s'han trobat amb que els problemes de ballarins i ballarines en 
transició són notablement similars pel que fa a les qüestions econòmiques, 
psicològiques i educatives que han de ser abordats en tots els casos. Amb els anys, 
cadascuna d'aquestes entitats ha desenvolupat una gamma de programes i serveis 
centrats en cadascuna de les tres diferents etapes de la carrera d'un ballarí o 
ballarina, i han proporcionat un suport integral que s'adapta a les necessitats 
individuals de cada ballarí. 
 
El que difereix d'un país a un altre són els mètodes per abordar els problemes. Els 
tipus d'assistència prestats en cadascun dels quatre centres de transició de carrera 
varia depenent de les diferències culturals, del tipus i dimensió del suport social, del 
sistema de salut i del sistema educatiu estatal, i dels recursos disponibles per als 
centres de transició i per a altres programes de transició professional. Més endavant 
en l'informe, oferim el perfil dels quatre centres de transició de carrera, en els quals 
es detallen els seus programes i serveis individuals. 
 

Hi ha dues organitzacions més que cal mencionar: 
 

International Organization for the Transition of Transition of Professional Dancers  
(Organització Internacional per a la Transició de ballarines i ballarins professionals, IOTPD) 
exerceix un paper significatiu de lideratge i defensa de la transició professional al món de la 
dansa. IOTPD té com a objectius ajudar a ballarines i ballarins professionals en el procés de 
transició de la carrera i per promoure la consciència de la contribució que ballarines i 
ballarins fan a la societat, les necessitats de ballarins i ballarines durant el procés de 
transició, i els beneficis que una transició reeixida té perquè una futura carrera sigui 
productiva. 
 
Assotiation Suisse pour la Reconversion des Danseurs Professionnels 
(Associació Suïssa per a Reconversió de Ballarins i Ballarines Professionals, NPT / RDP) 
ofereix orientació professional i formació, així com el suport financer a treballadors aturats, 
entre ells ballarins en transició, a Suïssa. A més d'aquests programes, una sèrie de 
companyies de dansa i escoles de ball de tot el món ofereixen serveis per a la transició 
adaptats específicament a les seves pròpies necessitats. 
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4.2 Material consultat  
 

● Dancers' Career Transition: A EuroFIA Handbook  

● Reconversion des Danseurs: Manuel de l'EuroFIA  

● Reconversion Profesional del Bailarin: Manual de EuroFIA  

● Dancers' Career Transition: A EuroFIA Handbook ‐ Russian version  

● Beyond Performance (EN, ES, FR downloads)  

● Resum Executiu Advance Project (EN, ES downloads)  

● Com crear un programa de transició (EN, ES, FR downloads)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

www.dansacat.org  gestio@dansacat.org / 93 268 24 72 

https://www.facebook.com/TADdansa/ 


