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“Som treballadors 
de la dansa, i 

tenim els drets i els 
deures de la nostra 

professió”

 Va descobrir la dansa 
a través d’un professor 

d’escola que li va re-
comanar perquè estudi-
ava massa i necessitava 
una afició. Presidenta de 
l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa de 
Catalunya, fins febrer 
de 2017, i membre de 

la comissió d’educació. 
Professora de dansa 

clàssica i dansa creativa 
per a infants, se li escapa 
un plié en el moment de 

realitzar la fotografia. 

Què significa per a tu la dan-
sa?

Per a mi ho és tot. Tota la meva 
vida he tingut feines relacio-
nades amb dansa. La meva 
carrera de ballarina va ser 
molt curta perquè vaig tenir 
una lesió important al genoll. 
Ràpidament vaig dedicar-me a 
la docència per vocació. També 
vaig estudiar filosofia, però va 
ser per plaer.

Creus que avui en dia estem 
més a prop d’aconseguir 
un Conveni Laboral per al 
sector?
Ho estem intentant, però depèn 
de la pressió que faci el gremi. 
Si nosaltres estem convençuts, 
en algun moment ho acon-
seguirem. Vam estar a punt 
d’aconseguir que l’Associació 
d’Actors i Directors Profes-
sionals ens inclogués en una 
addenda del seu conveni, però 
en l’últim moment es van sentir 
insegurs.

Quin paper pot jugar 
l’associacionisme?

És bàsic, som una professió 
molt feble. Si no som nosaltres 
els que ens organitzem, ningú 
ens donarà res, això segur...

Quina fita destacaries dels 
30 anys d’existència de 
l’APdC?
Haver aconseguit el Pacte 
Laboral té una importància molt 
gran pel compromís de les com-
panyies que l’han signat. Que 
l’haguem pogut tirar endavant 
en aquests temps de decadèn-
cia de les condicions de la pro-
fessió, crec que està molt bé.

Quina creus que ha de ser 
la prioritat de l’APdC d’ara 
endavant?
L’APdC va començar com una 
associació professional i –aquí 
emfatitzo- de caràcter sindical. 
És per aquí per on hem de tirar. 
Tenim uns projectes a llarg 
termini que ens hem posat com 
a fita: aconseguir el conveni 
laboral, treballar la transició 
laboral, tenir clar què volem 
pels ensenyaments artístics... 
Són qüestions que porten molta 
feina, i és per aquí per on hem 
de tirar. També ens trobem 
amb ballarins de més de 55 
anys amb unes condicions 
econòmiques nefastes. Tothom 
es fa gran i necessitem cotitzar, 
tenir contractes... Som treballa-
dors de la dansa, i tenim els 
drets i els deures de la nostra 
professió.

Quina valoració fas del teu 
període com a presidenta 
de l’APdC?
Jo faig molt bona valoració, 
crec que hem començat a ser 
conscients del nostre paper 
sindical i aquest és l’inici d’un 
procés important. També ens 
hem desenvolupat moltíssim en 
polítiques culturals, hem creat 
projectes propis i en temes 
d’educació tenim molt clar què 
volem. Hem detectat molt bé els 
problemes i ara estem buscant 
la manera d’aportar solucions.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
Un lloc on ja n’he vist, però 
m’agradaria veure més dansa 
catalana i dansa espanyola, 
és el Liceu.


