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Una situació insostenible, una veritat incòmoda 

Només des del coneixement de la realitat es poden establir objectius i demandes 

concretes. Per aquest motiu, davant la manca de dades objectives, l’Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) ha elaborat el primer estudi 

quantitatiu sobre les condicions laborals dels professionals de la dansa a Catalunya, 

sota la direcció de la sociòloga Montserrat Martínez. Un estudi que es converteix en 

una eina objectiva per a treballar mesures concretes per a millorar la 

situació laboral del sector i entendre’n les necessitats. 

 

Amb Les condicions laborals dels professionals de la dansa de Catalunya obtenim 

una radiografia general del sector que ens mostra molt més que les dades 

sobre els ingressos dels seus professionals. Amb aquesta radiografia donem llum 

a molts altres temes de vital importància que sovint no reben l’atenció que 

mereixen: la formació continuada, les lesions, la jubilació, la reconversió laboral, la 

mobilitat professional, les principals demandes, etc. 

 

L’estudi confirma l’alarmant precarietat amb què viu el col·lectiu. Una precarietat 

que no és cap novetat i que malauradament s’ha assumit com a situació 

normalitzada. Algunes de les dades més reveladores són l’alt nivell formatiu dels 

professionals, la freqüent manca de relació laboral amb el projecte, 

l’elevada pluriocupació, la precària mitjana d’ingressos mensuals, la manca 

de prestació social i assegurances privades, etc. 

 

Aquesta situació ve donada, entra d’altres coses, per la concepció social de l’artista, 

concepció que està lligada, pel seu alt component vocacional, al lleure. La dansa 

però, és una professió com qualsevol altra, que ha de tenir unes condicions 

laborals mínimes i dignes, i reconeixement social. El treball de l’artista és 

vocacional, però no gratuït. 

 

A l’APdC lluitem perquè la societat entengui que la vocació per si sola no permet la 

subsistència: cal un reconeixement dels drets laborals dels professionals de 

la dansa. Aquest estudi ha de ser la nostra eina per enfocar millor les demandes 

del sector i poder plantejar solucions concretes que canviïn aquesta situació 

insostenible. És, doncs, un altre pas endavant cap a la normalització de la nostra 

professió, per tal que aquesta ocupi el lloc que es mereix a la nostra societat. 

 

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
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II.1. Context i objectius 

 

L’APdC en el seu pla estratègic posiciona de manera central l’inici ‘del projecte 

d'estudi d'anàlisis del sector, comparant-lo amb el fet el 2003, així com, a partir 

del Manifest de la dansa de Catalunya, analitzar el sector transversalment a través 

de l'estat de la qüestió, mancances i recomanacions específiques.  

 

D’aquesta manera, en l’esperit fonamental i en les actuacions estratègiques de 

l’APdC és una necessitat central el disposar d’informació relativa a les 

condicions laborals dels professionals de la dansa a Catalunya.  
 

Tot i que en el Pla Integral de la Dansa, es valorava la necessitat de disposar d’un 

cens, una de les principals dificultats a l’hora d’estudiar la situació laboral del 

col·lectiu radica en la pràctica impossibilitat de quantificar el nombre de 

persones que es dedica a alguna de les activitats pròpies de la dansa. Les 

fonts demogràfiques de l’estadística oficial (cens i padró) i les fonts d’activitat 

laboral oficials (EPA i Registre de la Seguretat Social), limiten aquesta possibilitat 

degut al baix nombre de persones que es declaren en actiu en aquestes fonts. 

Aquest fet limita les possibilitats d’exploració de l’estadística oficial donada l’elevada 

probabilitat de violentar el secret estadístic i, en operacions per enquesta, 

acumulen un nivell d’error que impossibilita l’anàlisi estadística bàsica.  

 

Sovint les estadístiques sobre el món cultural se centren en qüestions relacionades 

amb l’economia i el mercat excloent els i les professionals de la dansa. El nombre 

de companyies, teatres, representacions, els ingressos o d’altres magnituds ocupen 

el 90% de l’estadística disponible, relegant la quantificació dels i les professionals.  

 

En aquest sentit però, s’han fet un tímid avanç a partir de la base de dades 

consultable on-line, CulturaBase1, del Ministeri. Aquesta font, explota els resultats 

de l’Enquesta de Població Activa facilita la següent informació que permet disposar 

d’un marc de referència.  

 

Madrid (22,2%) i Catalunya (21,9%) acumulen la major part de les persones 

ocupades en activitats culturals a Espanya.  

 

                                                 
1 http://www.mcu.es/estadisticas/CulturaBase.html  
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La majoria de les persones que desenvolupen les seves activitats professionals en 

el món cultura estan classificades dins d’altres ocupacions (51%), sense que es 

pugui desentrellar el conjunt d’aquests perfils professionals a través de l’enquesta 

oficial de l’INE. En segon lloc, els professionals del món artístic suposen el 25,8% 

de les professionals culturals, entre els que probablement existeix un percentatge 

important de professionals de la dansa, si bé aquests també poden estar inclosos 

en qualsevol altra d’aquestes categories, per exemple en ‘artistes de la creació i de 

la interpretació’. Cal dir, que aquestes dades no estan disponibles per CCAA.  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Percentatge de persones ocupades en 
activitats culturals segons CCAA. 2009 

CCAA % 

Madrid (Comunitat de) 22,2 
Catalunya 21,9 
Andalusia 12,7 
Comunitat Valenciana  9,1 
Galicia  6,2 
País Basc 4,8 
Castella i Lleó 4,1 
Canàries 3,1 
Castella-La Manxa 2,8 
Cantabria, Extremadura, Rioja, Ceuta i Melilla 2,8 
Aragó 2,6 
Balears (Illes) 2,5 
Murcia (Regió de) 1,9 
Astúries (Principat de) 1,8 
Navarra (Comunitat Foral de) 1,5 
TOTAL 100,0 
*Font: CulturaBase. Ministeri de Cultura, en base a EPA. Mitjana anual. 

Taula 2. Percentatge de persones ocupades en 
activitats culturals segons tipus d’activitat. 
2009 

Activitat % 

Escriptors i artistes de la creació i de la 
interpretació. Arxivers, bibliotecaris i assim. 

23,2 

Professionals del món artístic, l'espectacle i 
dels esports 

25,8 

Altres ocupacions  51,0 
TOTAL 100,0 
*Font: CulturaBase. Ministeri de Cultura, en base a EPA. Mitjana anual. 
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D’altra banda, la base de dades CulturaBase aporta resultats d’altres fonts, entre 

les quals cal destacar la Base de dades de Recursos de la Música i la Dansa, que 

complia dades que se reciben y recogen permanentemente a través de múltiples 

medios:asociaciones, federaciones, fundaciones, medios de comunicación, etc. Se 

describen a continuación losconceptos más significativos contemplados en la misma 

(veure notes metodològiques de la pròpia font).  

 

Sense més informació que aquesta, la BBDD adverteix que en els seus càlculs 

relatius a professionals, un/a persona pot estar inclosa en més d’una activitat 

cultural. Tanmateix a l’hora de difondre els resultats no especifica quina és la base 

de total de professionals, de tal manera que només es pot estimar que en cas que 

cada persona només comptés com a una única ocupació, com a màxim hi hauria 

a Espanya 4.067 professionals classificats en el món de la dansa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No cal dir, que òbviament es tracta d’una estimació molt baixa, i molt poc afinada. 

De fet, únicament té en compte professions relacionades amb la interpretació i la 

docència, destacant el 59,2% dels que es dediquen a la dansa com a ballarins/es. 

Malgrat aquesta imprecisió, resulta l’única estimació disponible. 

 

En aquest context d’indefinició de quants professionals hi ha a Catalunya 

relacionats amb el món de la dansa, l’APdC ha posat en marxa la primera 

recerca que permet conèixer quines són les condicions laborals dels i les 

professionals de la dansa a Catalunya  . 

Taula 3. Percentatge de persones ocupades en activitats 
culturals segons tipus d’activitat. 2009 

Tipus de professional Nombre % 

Ballarins/es 2407 59,2 
Docents 617 15,2 
Ballarins/es coreògrafs 488 12,0 
Ballarins/es docents 205 5,0 
Ballarins/es docents coreògrafs 141 3,5 
Coreògrafs 108 2,7 
Docents coreògrafs 101 2,4 
TOTAL (estimat**) 4.067 100,0 
*Font: CulturaBase. Ministeri de Cultura, en base la Base de dades de Recursos de la Música i la Dansa 
** Donat que no especifica com es difon la informació ni quina és la base total s’estima a partir del 

supòsit d’una activitat per persona.  
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Tal i com es preveia en el disseny del projecte, més enllà de les qüestions 

estadístiques, ha calgut fer front a reptes importants a l’hora d’harmonitzar la 

conceptualització a emprar en l’estudi, a estàndards d’anàlisi sobre mercat de 

treball (ocupació, activitat, professió, no professional, salari, pluriocupació, 

multiocupació...), ja que en l’activitat professional en el món de la dansa existeixen 

alguns factors que intervenen en el nivell de precisió de la informació a 

produir, entre els que cal destacar: 

 

• Gran diversitat, complexitat i multiplicitat d’ocupacions. 

• Diversitat de tendències i nivells dins de cada ocupació: ballarins i 

coreògrafs d’espanyol, clàssic, contemporani, jazz... professors de grau, de 

lleure, etc... 

• Dificultats en establir les fronteres entre l’activitat professional de la dansa i 

altres activitat de l’art escènic, així com d’altres sectors.  

 

En aquest marc de referència inicial, l’objectiu general de la present recerca és 

conèixer la situació laboral dels professionals de la dansa. La recerca ha 

treballat des d’un paradigma obert que ha permès construir els conceptes i 

les mesures d’acord a la realitat que viuen els professionals de la dansa, tal 

i com la conceptualitzen els mateixos protagonistes, i més enllà de les condicions 

estrictes de les definicions oficials.  

 

En especial, aquesta perspectiva ha sigut clau a l’hora d’abordar les dades sobre 

situació formativa, ja que aquest s’emmarca un entorn normatiu canviant respecte 

a la formació reglada, i en un context en el que sovint la percepció del professional 

no coincideix amb la situació normativa de l’escola o la formació.  

 

Concretament, els resultats que a continuació es detallen fan referència  dos nivells 

d’informació, d’una banda la descripció de les condicions laborals i formatives, i 

d’altra banda, aspectes relacionats amb la percepció i l’opinió sobre el sector.  

 

La primera dimensió descriptiva aborda aspectes com 

 

• Característiques sociodemogràfiques dels/les professionals de la dansa a 

Catalunya 
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• Nivell d’estudis i formació 

• Descripció professional dels/les professionals de la dansa a Catalunya 

• Situació laboral: les condicions laborals 

• L’atur: amb especial atenció a la previsió  

• Les lesions: amb especial atenció a la previsió  

• La jubilació amb especial atenció a la previsió  

 

En la segona dimensió sobre percepcions i valoracions es tracten els següents 

continguts: 

 

• La mobilitat professional 

• La percepció i vivència de les condicions laborals 

• Polítiques i actuacions: coneixements i demanda 

 

Per a finalitzar la presentació tècnica es fa un breu apunt sobre el disseny 

metodològic dut a terme.  
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II.2. Disseny metodològic 

 

D’acord als objectius de la investigació, el disseny metodològic dut a terme ha estat 

caràcter quantitatiu. D’aquesta manera l’objectiu és descriure i quantificar les 

situacions i trajectòries laborals, a partir d’una enquesta representativa.  

 

Donades les dificultats per disposar d’un univers a partir del qual poder calcular una 

mostra representativa i amb garanties de significació estadística, s’ha partit del 

conjunt de socis de l’APdC. Concretament, l’any 2009, l’APdC comptabilitza 384 

socis.  

 

Cal dir, que el cens 2001 registrava 353 ballarins i coreògrafs a Catalunya. Si bé, 

caldria valorar la diferència de temps entre ambdues dades, i contemplar altres 

professions relacionades amb la dansa (pedagogs, especialistes en salut i dansa, 

productors i gestors culturals de dansa, mànagers de companyies...) es pot 

considerar que el conjunt de socis de l’APdC representa una part important de la 

realitat laboral del col·lectiu. Més encara si atenem al fet que sovint un mateix 

professional exerceix simultàniament més d’una activitat i ocupació).  

 

L’enquesta realitzada ha estat on-line, i ha estat enviada al conjunt de socis i ex-

socis de l’entitat i se n’ha fet difusió per altres canals (web, notes de premsa, xarxa 

de contactes...) de tal manera que si bé el marc de mostreig inicial és el cens de 

socis i ex-socis de l’APdC, estava obert a d’altres persones no vinculades a l’entitat.  

 

Concretament s’han obtingut un total de 290 enquestes vàlides, el 85,5% de les 

quals són de socis o exsocis de l’entitat, i el 14,5% són de persones alienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Enquestes segons perfil. 

Tipus d’enquestat Nombre % 

Socis 248 85,5 
Soci/sòcia actual 192 66,2 

Exsoci/exsòcia 53 18,3 
Soci estudiant actual 3 1,0 

No socis  42 14,5 
TOTAL 290 100,0 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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Al mateix temps, s’han fet enquestes telefòniques per a aquelles persones que ho 

demanaven o tenien especials dificultats per ser localitzades per Internet. La 

repartició final per canal d’enquestació ha estat la següent: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El disseny quantitatiu realitzat, a través d’un qüestionari ad-hoc, ha permès 

disposar d’informació a mida sobre la realitat laboral que viu el col·lectiu de 

professionals de la dansa.  

 

A mode de fitxa tècnica es detallen les principals característiques del procés:  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 5. Enquestes segons mitjà . 

Mitjà d’enquestació Nombre % 

Telefònic 156 53,8 
Internet 134 46,2 
TOTAL 290 100,0 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Univers: Professionals de la dansa de Catalunya 

Marc de mostreig controlat: 384 socis de l’APdC 2009 

Tècnica: Qüestionari semi-estructurat 

Tipus d’entrevista: enquesta telefònica amb suport CATI (Computer Assisted 
Telephone Interview) i enquesta autoadministrada on-line amb administració 
activa.  

Durada: màxim 15 minuts. 

Marge d'error global:  

• +5,87% per a les dades globals en cas de màxima indeterminació (p = q 
= 50), per a un nivell de confiança de 95,5%. Sota el supòsit d’un univers 
infinit.  

• +4,89% per a les dades globals en cas de màxima indeterminació (p = q 
= 50), per a un nivell de confiança de 95,5%. Sota el supòsit d’un  
univers fini estimat del 21,9% dels 4067 que estima la BBDD CulturaBase 
(N=890). 

Afixació de la mostra: Sense afixació. 

Procediment de mostreig: Aleatori simple. 

Treball de camp: Realitzat entre el maig i juliol de 2010. 

Equip tècnic: Montserrat Martínez Melo (Direcció de l'estudi). 

Anàlisi estadística: Descriptiva univariable i bivariable, utilitzant estadístics de 
significació bàsics com Chi-Square i Test de Residus Corregits ajustats per a 
variables nominals, i T-Student per a les variables contínues
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III. Característiques sociodemogràfiques 
dels/les professionals de la dansa a 
Catalunya 
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III.1. Sexe i edat 
 

En primer lloc, cal tenir present que, en tant que professionals, la gran majoria dels 

participants en l’estudi són persones dins de l’edat potencialment activa, és a dir 

abans dels 65 anys. Només l’1,4% dels professionals afirma tenir actualment 65 

anys o més. 
 

En conjunt, la mitjana d’edat dels professionals de la dansa se situa en els 

37,6 anys, de tal manera que 1 de cada 4 es troba entre els 30 i els 39 anys 

(38,3%) i la mateixa proporció supera aquesta edat (36,5%), si bé en aquest tram 

d’edat la major part es concentra entre els 40 i 44 anys (13,8%) o els 45 i 49 anys 

(10,3%).  
 

Tanmateix, el col·lectiu més nombrós és el que està entre els 30 i 34 anys, que 

agrupa 1 de cada 5 professionals a Catalunya (22,4%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En conjunt, la majoria dels/les professionals de la dansa a Catalunya són 

dones (83,1%). D’aquesta manera, només el 16,9% és un home.  

 
 

Taula 6. Edat. 

Trams d’edat Total En actiu* 

20-29 anys 23,8 23,8 
20-24 7,2 7,6 
25-29 16,6 16,2 

30-39 anys 38,3 38,9 
30-34 22,4 23,4 
35-39 15,9 15,5 

40-64 anys 36,5 36,8 
40-44 13,8 13,7 
45-49 10,3 10,8 
50-54 5,9 6,1 
55-59 4,1 4 
60-64 2,4 2,2 

65 o més 1,4 0,5 
MITJANA D’EDAT 37,6 37,3 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en actiu, ja sigui treballant, 

buscant feina i/o estudiant.  

Gràfic 1. Sexe 

Home
16,9

Dona
83,1

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 18/130 

 

• La mitjana d’edat d’homes (37,5 anys) i dones (37,6 anys) no varia 

significativament, de tal manera que no es pot afirmar que entre les dones 

professionals de la dansa hi hagi més dones joves o entre els homes 

professionals de més edat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7. Edat dels/les professionals segons sexe. 
Sexe 

Trams d’edat Total 
Home Dona 

20-29 anys 23,8 20,4 24,5 
30-39 anys 38,3 40,8 37,8 
40-64 anys 36,5 38,8 36,1 
65 o més 1,4 0,0 1,6 
MITJANA D’EDAT 37,6 37,5 37,6 
Base 290 49 241 
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III.2. Lloc de naixement 
 

La gran majoria dels professionals de la dansa a Catalunya són nascuts a 

Espanya (83,1%), si bé el 16,9% és nascut a l’estranger, principalment a països 

d’Amèrica del Sud (9,3%) però també d’Europa (6,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de la població nascuda a 

Espanya, la gran majoria són nascuts 

a Catalunya (66,9%), principalment 

a la ciutat de Barcelona (37,2%) 

però també fora de la ciutat, ja sigui 

de la mateixa província (13,4%) o 

d’un altre municipi de Catalunya 

(16,2%).  
 

D’aquesta manera, si comparem la 

taxa de la població estrangera entre els professionals de la dansa a Catalunya 

aquesta es situa lleugerament per sota de la del conjunt del mercat de treball de 

Catalunya. Així, mentre que el 19,3% de la població activa total és estrangera, 

entre els professionals de la dansa se situa en el 17,3%.  
 

Si bé es tracta d’estimacions, si es 

compara la nacionalitat amb el lloc 

de naixement, el fet és que no es 

pot afirmar que entre els/les 

professionals de la dansa a 

Catalunya hi hagi una major 

presència de persones estrangeres 

que entre la mitjana de la població 

activa. 

Taula 8. Detall països estrangers 

Països estrangers Total 

Amèrica del Sud 9,3 
Europa 6,2 
Altres (EEUU, Àfrica, Israel) 1,4 
(...)* (...) 
Base 290 
* Càlculs fets sobre la base total, no mostrades 
resta de categories 

Taula 9. Detall zones d’Espanya.   

Zones d’Espanya Total 

Catalunya 89,6 
A Barcelona ciutat 51,0 

A un altre municipi  
de la província de Barcelona 

22,4 

A un altre municipi  
de Catalunya 

16,2 

A una altra CCAA d’Espanya 5,9 

 

(...)* (...)  
Base 290  
* Càlculs fets sobre la base total, no mostrades resta de 
categories 

 

Taula 10. Estimació taxa estrangeria 
dels/les professionals de la 
dansa 

 Taxa 
(%) 

Professionals de la dansa 17,3 
Total població activa Catalunya* 19,3 
*Estimació feta a partir de l’Enquesta de Població Activa 

del 3r trim. 2010. Població activa de 16 anys i més per 
nacionalitat. Consultables a l’Observatori del Treball de 
la Generalitat de Catalunya 

Gràfic 2. Lloc de naixement 

Espanya
83,1

Estran-
ger
16,9

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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• Entre els homes el percentatge de professionals nascuts a l’estranger és 

significativament més alt (26,5%), com també ho és entre els/les 

professionals de 30 a 39 anys (21,6%), si bé la mitjana d’edat no varia de 

manera important entre persones nascudes a Espanya i a l’estranger.  

 

 

Taula 11. Lloc de naixement segons sexe i edat 
Sexe  Edat  

Total 
Home Dona  20-29 30-39 40-64 

Mitjana 
d’edat 

Espanya 83,1 73,5 85,1  85,5 78,4 86,8 37,8 
Estranger 16,9 26,5 14,9  14,5 21,6 13,2 36,6 
Base 290 49 241  69 111 106 -- 
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III.3. Lloc de residència actual 
 

Actualment la gran majoria de professionals resideixen a Espanya (95,5%), 

principalment a Catalunya (89,7%).  

 

La ciutat de Barcelona acumula el 51% dels professionals de la dansa, si bé la resta 

de la província compta amb el 22,4% d’aquest col·lectiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es centra l’atenció en el col·lectiu de 

nascuts a Espanya, el 60,7% dels/les 

professionals és nascut a Catalunya i 

resident a Catalunya i el 13,1% és nascut 

a Espanya i resideix a Catalunya.  

 

D’aquesta manera, la resta de 

combinacions són poc freqüents.  

 

 

 

 

 

Taula 12. Detall zones d’Espanya.  

Zones d’Espanya Total 

Catalunya 89,7 
A Barcelona ciutat 51,0 

A un altre municipi  
de la província de Barcelona 

22,4 

A un altre municipi  
de Catalunya 

16,2 

A una altra CCAA d’Espanya 5,9 
(...)* (...) 
Base 290 
* Càlculs fets sobre la base total, no mostrades resta de 
categories 

 Taula 13. Detall fluxos dels 
nascuts a Espanya  

 
Situacions Total 

 Neix a Catalunya  
i viu a Catalunya 

60,7 

 Neix a Catalunya i  
viu a la resta d’Espanya  

2,8 

 Neix a Catalunya i 
viu a l’estranger  

3,1 

 Neix a la resta d’Espanya 
i viu a Catalunya 

13,1 

 Neix a la resta d’Espanya 
i viu a la resta d’Espanya  

2,4 

 Neix a la resta d’Espanya 
i viu a l’estranger  

0,7 

 (...)* (...) 

 Base 290 

 * Càlculs fets sobre la base total, no mostrades 
resta de categories 

Gràfic 3. Lloc de residència 
actual 

Nc
0,3

Espanya
95,5 Estran-

ger
4,1

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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D’altra banda, pràcticament totes les 

persones nascudes a l’estranger són 

residents actualment a Catalunya.  

 

 

 

 

 

En conjunt el 29% dels/les professionals de la dansa que resideixen actualment a 

Catalunya i són nascuts fora representen el 29% d’aquest col·lectiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de persones que resideixen fa una mitjana de 15,3 anys a 

Catalunya però el cert és que es distribueixen de manera molt similar entre 

cohorts temporals, de tal manera que tant són persones que fa 5 anys o menys que 

viuen a Catalunya (25%) com que fa més de 20 anys (21,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 14. Detall fluxos nascuts a 
l’estranger  

 

Situacions Total 
 

Neix a l’estranger  
i viu a Catalunya 

15,9 
 

Neix a l’estranger 
i viu a la resta d’Espanya 

0,7 
 

(...)* (...)  
Base 290  
* Càlculs fets sobre la base total, no mostrades 
resta de categories 

 

Taula 15. Anys que fa que viu a 
Catalunya 

Anys Total 

5 anys o menys 25,0 
6 i 10 anys 23,8 
11 i 20 anys 25,0 
Més de 20 anys 21,4 
Nc 4,8 
MITJANA D’ANYS 15,3 
Base (ha nascut fora de Catalunya  
i actualment viu a Catalunya) 

84 

Gràfic 4. Nascuts fora de 
Catalunya que actualment 

viuen a Catalunya 

 Nascuts 
fora de 

Catalunya 
que 

actualment 
viuen a 

Catalunya
29,0

 Resta de 

casos

71,0

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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Sí que s’observa però que entre els nascuts a Espanya i els nascuts a l’estranger 

que resideixen a Catalunya la mitjana d’edat és significativament diferent. 

Concretament, els nascuts a Espanya fa més anys de mitjana que viuen a 

Catalunya (18,6 anys) i els nascuts a l’estranger fa una mitjana de 12,3 anys que i 

viuen. Cal tenir present però que donada la reduïda base estadística de resposta 

(38 i 46 enquestes respectivament) es tracta de resultats orientatius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula 16. Anys que fa que viu a Catalunya segons el lloc 
de naixement 

Lloc de naixement 
 Total Nascuts 

a la resta 
d’Espanya 

Nascuts 
a l’estranger 

MITJANA D’ANYS 15,3 18,6 12,3 
Base (ha nascut fora de Catalunya  
i actualment viu a Catalunya) 

84 38 46 
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IV. Nivell d’estudis i formació 
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IV.1. Nivell d’estudis finalitzat 
 

El 54,8% dels/les professionals de la dansa a Catalunya tenen formació de 

nivell universitari. A continuació el 40,3% declara haver cursat formació de nivell 

secundari i només el 3,1% no ha finalitzat els estudis o aquests són de nivell de 

primària.  

 

Comparat aquest perfil formatiu amb el conjunt de la població de 16 anys i més és 

clar que el nivell formatiu dels/les professionals de la dansa Catalunya és molt més 

elevat, ja que en conjunt, la població activa de Catalunya que ha finalitzat estudis 

universitaris és del 32,4%.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No es detecten diferències estadísticament significatives segons l’edat ni el 

sexe de les persones, el que sí destaca és el major nivell formatiu de les 

nascudes a l’estranger, ja que entre aquest col·lectiu de professionals de la 

dansa el 68,8% ha finalitzat estudis de nivell superior.  

 

• Aïllant aquest col·lectiu, és a dir analitzant exclusivament els/les 

professionals de la dansa nascuts a Espanya tampoc es detecten diferències 

en funció del sexe o l’edat.  

 
• D’aquesta manera, cal valorar que, les diferències en els nivells formatius de 

les diferents cohorts d’edat dels/les professionals actuals de la dansa a 

Catalunya han deixat de ser significatives i tendeixen a desaparèixer. Cal 

tenir present la importància de la demografia professional en aquest fet, ja 

que si bé el 36,6% supera els 40 anys, aquest col·lectiu està igual de ben 

format a nivell reglat que les generacions anteriors.  

Taula 17. Nivell d’estudis comparat dels/les 
professionals de la dansa comparat amb el 
conjunt de la població activa de Catalunya 

Nivell d’estudis 
Professionals 
de la dansa 

Total 
Catalunya* 

Primària o inferior 3,1 18,7 
Estudis secundaris 
(Batxillerat, CFGS, FP…) 40,3 48,9 

Estudis universitaris 54,8 32,4 
Nc 1,7 -- 
Base 290 -- 
* Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa resultats 

anuals 2009. Població activa segons nivell de formació aconseguit. 
Consultables a l’INE. 
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• Al mateix temps, cal valorar l’elevada inversió en formació que aquest 

col·lectiu professional fa, i la regulació dels estudis de dansa en aquest 

anivellament del nivell formatiu entre els professionals.  
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IV.2. Formació finalitzada: el currículum acadèmic 
 

IV.2.1. Composició del currículum acadèmic finalitzat 
 
El primer que cal tenir present a l’hora de descriure i analitzar el currículum 

acadèmic dels/les professionals de la dansa és que sovint existeixen serioses 

dificultats per tal que els mateixos professionals classifiquin si la seva 

formació és reglada o no reglada. 

 

Cal entendre per formació reglada tota aquella activitat formativa sotmesa al 

procés normatiu dels ens competents i que determina els continguts, la forma 

d’avaluació, el currículum del professorat i el perfil de l’alumnat que pot participar. 

Aquesta estructura normativa avala la formació rebuda i la reconeix en el sistema 

intern de l’administració que la regula i estableix la seva equivalència amb altres 

administracions. Tota formació que no està sotmesa a aquesta regulació i aval, es 

pot considerar formació no reglada.  

 

En segon lloc, la dificultat per a que els propis professionals determinin si la 

formació realitzada és reglada o no, es tradueix en que sovint és difícil determinar 

aquest punt a partir de les informacions que es faciliten, ja que tenint en compte la 

gran atomització de cursos i formacions que no són de nivell superior, no es poden 

tenir els criteris per descartar-los com a tals.  

 

Cal tenir present doncs, que sovint existeix formació que és molt reconeguda en 

l’àmbit professional concret que, pel prestigi en la professió es pot confondre amb 

la formació reglada.  

 

Finalment, i com s’ha anunciat, els/les professionals participants en l’estudi 

enuncien una gran diversitat de cursos i formacions, fins a 121 tipus.  

 

Amb aquests condicionants, s’ha considerat fer l’anàlisi d’acord al que els/les 

professionals de la dansa declaren. 

 

Si se centra l’anàlisi en el tipus de formació que s’ha finalitzat, el 73,8% dels/les 

professionals de la dansa a Catalunya declara haver finalitzat formació de 

tipus reglat i el 58,3% formació de tipus no reglat.  
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D’aquesta manera, són dues les situacions més freqüents: aquells que han finalitzat 

tant formació reglada com no reglada (38,3%) i aquells que només han finalitzat 

formació reglada (35,3%).  

 

Així, 1 de cada 5 professionals no compta amb formació reglada i només ha 

finalitzat formació no reglada (20%). 

 

Aquest mapa general de situacions tipus implica una nova reflexió sobre la 

percepció de la formació entre els /les professionals de la dansa: sovint algunes 

formacions menors, de tipus taller o assimilats, no es consideren part del 

currículum acadèmic entès com a formació de base, i probablement siguin entesos 

com a complements, exercicis personals o fins i tot com a part del manteniment i 

exercici físic propi de bona part de les activitats professionals.  

 

 

Amb el mapa de situacions, cal determinar entre quins col·lectius es donen amb 

major freqüència cada situació, i si existeix o no un perfil diferenciat en cada cas 

 

• De nou, ni el sexe ni el lloc de naixement, són característiques que influeixin 

en aquest aspecte, en canvi sí ho són l’edat i el nivell general de formació 

assolit.  

 

• Concretament, les persones que només han finalitzat formació reglada són 

significativament més freqüents entre els més joves, menors de 30 anys 

(50,7%). 

 

• Per la seva banda, els professionals que han finalitzat tant formació reglada 

com no reglada destaquen entre els que tenen formació de nivell universitari 

(45,9%). 

Taula 18. Tipus de formació 
finalitzada 

Tipus Total 

Formació reglada 73,8 
Formació no reglada 58,3 
NC 6,2 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de 
tal manera que el total suma més del 100%. 

Taula 19. Combinacions de 
formació 

Tipus Total 

Formació reglada i no reglada 38,3 
Només formació reglada 35,5 
Només formació no reglada 20,0 
NC 6,2 
Base 290 
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• Finalment, el 30,8% dels professionals que tenen un nivell formatiu mig, és 

a dir, estudis secundaris, ha realitzat només formació no reglada.  

 

D’aquesta manera, es pot apuntar la tendència que, els més joves, dirigeixen en 

primer lloc la seva carrera acadèmica a la formació reglada, el que implicarà canvis 

en el currículum formatiu a curt termini.  

 

Tanmateix, només entre aquest col·lectiu d’edat hi ha un tret distintiu, de tal 

manera que es referma la idea de que actualment les diferències per edat no són 

significatives desdibuixant situacions passades. Al mateix temps però, s’apunten 

nous canvis a curt termini arrel de l’efecte generació.  

 

En segon lloc, la formació no reglada com a únic tipus de base acadèmica es vincula 

especialment a les persones que no han fet formació superior, en cap àmbit 

acadèmic, sigui o no relacionat amb la dansa.  

 
Tanmateix, la descripció de la composició de cada tipus de formació, reglada i no 

reglada, permetrà disposar d’una major nitidesa d’aquesta fotografia del currículum 

acadèmic dels/les professionals de la dansa.  

 
IV.2.2. La formació reglada 
 
A. Tipus de formació 
 
Com s’ha descrit, 1 de cada 4 professionals de la dansa declara que no ha finalitzat 

formació reglada (26,2%).  

 

• Aquest percentatge augmenta de manera significativa entre les persones 

amb estudis secundaris (40,2%).  

 

Concretament, el 55,9% té formació reglada especialitzada en dansa i un 

29,3% té formació reglada en àmbits no relacionats amb la dansa. De nou, 

però es tracta de situacions que es poden donar al mateix temps, per tant cal 

establir quins són els tipus de situacions que existeixen.  
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El més freqüent és que es tracti de professionals que només han realitzat formació 

reglada especialitzada dansa (41,7%). És menys freqüent que, entre els 

professionals que han fet formació reglada es tracti exclusivament de formació no 

especialitzada en dansa.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centrant l’atenció en els professionals que han fet formació reglada 

especialitzada en dansa (55,9%), l’hagin combinat o no amb altres 

formacions reglades, s’observa que es tracta d’un col·lectiu significativament 

freqüent entre les dones (58,5%) més que entre els homes (42,9%).  

 
 
Entre les persones que han realitzat exclusivament formació reglada especialitzada 

en dansa, destaca de les tècniques bàsiques de dansa, clàssica i contemporània 

(73,6%).  

 

La resta de formacions reglades especialitzades en dansa són molt infreqüents, tant 

la d’especialitats, des del jazz al hip-hop, al flamenc o la dansa espanyola (15,7%), 

com la coreografia i l’escenografia (11,6%).  

 

Taula 20. Tipus de formació reglada 
realitzada 

Tipus Total 

Ha realitzat formació reglada 73,8 
F.R. Especialitzada en dansa 55,9 
F.R. No especialitzada en dansa 29,3 
Nc (el tipus de formació reglada que té) 2,8 

No ha realitzat formació reglada 26,2 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 
que el total suma més del 100%. 

Taula 21. Combinacions de 
formació reglada 

Tipus Total 

Només FR  
especialitzada en dansa 

41,7 

Només FR  
no especialitzada en dansa 

15,5 

Ambdues 13,8 
Nc (el tipus de formació reglada que té) 2,8 
No ha realitzat 
formació reglada 

26,2 

Base 290 
 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 31/130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les persones que han realitzat exclusivament formació reglada no 

especialitzada en dansa, destaca el pes dels que han optat per les especialitats 

vinculades a les ciències socials i les humanitats, des de psicologia al periodisme, 

les ciències polítiques o el treball social (37,8%), i les relacionades amb el món de 

l’art (24,4%).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Només FR  
especialitzada en dansa 

41,7 Taula 22. Subtipus de formació 

Tipus Total 

Dansa tècnica bàsica 
(contemporània, clàssica, ballet) 73,6 

Especialitats 15,7 
Coreografia i escenografia 11,6 
Pedagogia 5,8 
Mètodes i tècniques (moviment, 
interpretació, tècniques diverses) 2,5 

Base 121 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 

Només FR  
no especialitzada en dansa 

15,5 Taula 23. Subtipus de formació 

Tipus Total 

Formació superior en 
Ciències Socials i Humanitats 

37,8 

Relacionat amb l’art  
(belles arts, teatre, història de l’art, 
fotografia...) 

24,4 

Formació secundària o 
primària 

17,8 

Relacionat amb el cos i la 
relació cos i ment 

11,1 

Formació superior de tipus  
científic i tècnic  
(enginyeries, biologia) 

6,7 

Relacionat amb la gestió 
(gestió cultural, gestió i producció 
d’espectacles) 

4,4 

Formació en empresarials i 
econòmiques 

4,4 

Altres  2,2 
Base 45 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 
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B. Nombre de formacions realitzades 
 
Quant al nombre de formacions reglades realitzades, la mitjana és de 1,5 

formacions per cada professionals, de tal manera que si bé el més freqüent és 

que només s’hagi realitzat una formació (47,6%), un important grup n’ha fet 2 o 

més (26,2%).  

 

• La mitjana de formacions reglades realitzades augmenta en funció de l’edat, 

de tal manera que entre els més joves se situa en 1,2 formacions per 

professional i entre els majors de 40 en 1,6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Durada de la formació realitzada 
 
El temps invertit en formació reglada pels professionals de la dansa és 

molt elevat, de mitjana 10,5 anys. Concretament, el més freqüent és que es 

tracti de persones que han invertit entre 5 i 8 anys en la seva formació reglada 

(31%), mentre que el 25,9% es limita a la formació de fins a 4 anys.  

 

• En aquest fet cal tenir molt present la combinació de tipus de formació 

reglada que s’ha realitzat ja que entre els que han fet només formació 

reglada especialitzada en dansa la mitjana d’anys se situa en 5,8 anys, però 

entre els que han realitzat tant formació reglada especialitzada en dansa 

com no augmenta fins 8,9 anys de formació reglada.  

 

• D’aquesta manera, es pot afirmar que la inversió en formació reglada és tant 

elevada per la important inversió en la pròpia especialitat però també per la 

combinació de la formació en dansa i en altres disciplines. 

Taula 24. Nombre de formacions 
reglades realitzades 

Nombre Total 

1 47,6 
2 o més 26,2 
Mitjana entre els que n’han fet  1,5 
No ha realitzat formació reglada 26,2 
Base 290 
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• Lògicament, amb l’edat també varia el nombre d’anys dedicats a la formació 

reglada, concretament els majors de 40 anys han dedicat una mitjana de 

7,3 anys, mentre que els menors de 30 una mitjana de 4,6 anys.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.3. La formació no reglada 
 
A. Tipus de formació 
 
Com s’ha descrit, el 41,7% dels/les professionals de la dansa no ha finalitzat 

formació no reglada.  

 

• Aquest percentatge augmenta de manera significativa els més joves, menors 

de 30 anys (53,6%).  

 
Concretament, el 42,4% té formació no reglada especialitzada en dansa i un 

19% té formació no reglada en àmbits no relacionats amb la dansa. De nou, 

però es tracta de situacions que es poden donar al mateix temps, de tal manera 

que si es determinen els tipus de situacions que es donen, s’observa que el més 

freqüent és que es tracti de professionals que només han realitzat formació no 

reglada especialitzada dansa (29,7%). És menys freqüent que, entre els 

professionals que han fet formació no reglada es tracti exclusivament de formació 

no especialitzada en dansa (7,6%).  

Taula 25. Mitjana d’anys de formació reglada 
realitzada (suma de totes les formacions) 

 Total 

Fins a 4 anys 25,9 
De 5 a 8 anys 31,0 
Més de 8 anys 14,1 
Nc 2,8 
Mitjana d’anys entre els que n’han fet  10,5 
No ha realitzat formació reglada 26,2 
Base 290 
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• Centrant l’atenció en els professionals que han fet formació no reglada 

especialitzada en dansa (42,4%), l’hagin combinat o no amb altres 

formacions no reglades, es detecta que entre els més joves, menors de 30, 

són força menys nombrosos (29%), sense que hi hagi cap altre factor que 

alteri els resultats de manera significativa. 

 
Entre les persones que han realitzat exclusivament formació no reglada 

especialitzada en dansa, com en el cas de la formació reglada, el més generalitzat  

és la formació en tècniques bàsiques de dansa, clàssica i contemporània (69,8%). 

 

Tanmateix, a diferència de la formació reglada, hi ha un pes important de la 

formació especialitzada en tipus de dansa, des del jazz al hip-hop, al flamenc o la 

dansa espanyola (39,5%), i també en coreografia i escenografia (31,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 26. Tipus de formació no reglada 
realitzada 

Tipus Total 

Ha realitzat formació no reglada 58,3 
F.N.R. Especialitzada en dansa 42,4 
F.N.R. No especialitzada en dansa 19,0 
Nc (el tipus de formació no reglada que té) 10,3 

No ha realitzat formació no reglada 41,7 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 
que el total suma més del 100%. 

Taula 27. Combinacions de formació 
no reglada 

Tipus Total 

Només FNR  
especialitzada en dansa 

29,7 

Només FNR  
no especialitzada en dansa 

7,6 

Ambdues 10,7 
Nc (el tipus de formació no reglada que té) 10,3 
No ha realitzat 
formació no reglada 

41,7 

Base 290 
 

Només FNR  
especialitzada en dansa 

29,7 Taula 28. Subtipus de formació 

Tipus Total 

Dansa tècnica bàsica 
(contemporània, clàssica, ballet) 69,8 

Especialitats 39,5 
Mètodes i tècniques (moviment, 
interpretació, tècniques diverses) 31,4 

Coreografia i escenografia 9,3 
Pedagogia 2,3 
Base 86 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 
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Donat l’escàs pes de les persones que han realitzat exclusivament formació no 

reglada no especialitzada en dansa, no es pot descriure el subtipus de formació que 

han realitzat (22 casos a la mostra).  

 
B. Nombre de formacions realitzades 
 
Quant al nombre de formacions, la mitjana de formacions no reglades 

realitzades és de 2,8 per cada professional, de tal manera que si bé 1 de cada 

4 ha realitzat només 1 formació no reglada (20,7%), el 37,6% n’ha fet 2 o més.  

 

• Cal dir que no es detecten diferències significatives en el nombre de 

formacions no reglades realitzades en funció de quin tipus de currículum es 

tingui, és a dir, que tant les persones que han fet formació reglada i no 

reglada (2,8) com les que han fet només formació no reglada (2,6) declaren 

una mitjana de formacions similar.  

 

• Tampoc es detecten diferències rellevants en funció d’altres factors, com 

l’edat o el sexe o el lloc de naixement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Durada de la formació realitzada 
 
En el cas de la formació no reglada, es combinen situacions en les que s’han 

realitzat formacions no reglades de llarga durada que fins i tot poden ser de durada 

equivalent a la formació reglada, és a dir de 4 o 6 o més anys, amb formacions de 

dies, setmanes, o mesos.  

 

Aquest fet, complica l’anàlisi de resultats, de tal manera que cal separar el total de 

formació realitzada del tipus de formació realitzada quant a la durada.  

Taula 29. Nombre de formacions no 
reglades realitzades 

Nombre Total 

1 20,7 
2 12,8 
3 8,6 
4 7,9 
5 o més 8,3 
Mitjana entre els que n’han fet  2,8 
No ha realitzat formació no reglada 41,7 
Base 290 
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Així, cal tenir present que el 40,3% dels/les professionals ha realitzat 

alguna formació no reglada de llarga durada, és a dir d’1 any o més de 

durada, el que implica que el 69,2% dels que han realitzat formació no 

reglada han inclòs algun curs de més d’un any de durada.  

 

• El col·lectiu dels que han fet aquest tipus de formació és significativament alt 

quan la formació reglada que s’ha rebut  no és especialitzada en dansa 

(84,4% comparat amb el 69,2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El temps invertit en formació no reglada per els/les professionals de la 

dansa és elevat, de mitjana 5,9 anys, però menys que l’invertit en formació 

reglada. De fet són tant freqüents les persones que han invertit menys d’1 any 

(13,1%), com aquelles que han invertit d’1 a 4 anys (16,9% o fins i tot més de 8 

anys (13,4%). 

 

• En aquest cas no es detecten diferències significatives en funció del tipus de 

formació realitzada, de tal manera que es pot apuntar que la inversió en 

formació no reglada és similar independentment de si s’ha realitzat formació 

reglada o no.  

 
• Al mateix temps tampoc es detecten diferències rellevants en la intensitat de 

formació no reglada en funció de si es té formació de nivell secundari o 

universitari.  

Taula 30. Ha realitzat formació no reglada de llarga 
durada, 1 any o més. 

 
%  

sobre total 

% sobre 
els que 
han fet  

formació  
no reglada 

Sí 40,3 69,2 
No* 17,9 30,8 
No ha realitzat formació no reglada 41,7  
Base 290 169 
* inclou casos que no s’especifica la durada 
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IV.2.4. Tipologia de currículums acadèmics 
 
Malgrat la dispersió de situacions es fa necessari establir una tipologia dels 

currículums acadèmics dels/les professionals de la dansa a Catalunya, a patir de la 

informació reportada2. D’acord a l’anàlisi de classificació realitzada es detecten 3 

tipus de fonamentals de currículums acadèmics.  

 

• El més freqüent és el format per les persones amb un currículum 

mixt, centrat tant en formació reglada com no reglada (43,4%). 

 

• En segon lloc, se situa el col·lectiu de professionals amb un currículum 

centrat en la formació reglada (33,8%). 

 
• Finalment, una reduïda part dels/les professionals tenen un 

currículum acadèmic finalitzat que se centra en formació no reglada 

(16,6%). Aquest col·lectiu té una base estadística reduïda (48 casos a la 

mostra), però resulta substantiva la seva anàlisi i per això es manté separat 

de la resta de grups. Tanmateix degut a la base de resposta cal valorar els 

resultats i la seva descripció des d’un punt de vista qualitatiu.  

 
A continuació, es descriuen els trets fonamentals de cada grup. Cal mencionar que 

el 6,2% de la mostra no ha estat classificable.  

                                                 
2 La metodologia emprada per assolir aquest objectiu ha consistit en realitzar diverses anàlisis 

exploratòries en base a tècniques estadístiques multivariants per a l’agrupació de casos (Clúster 
Anàlisis metodologia K-means).  

Taula 31. Nombre de formacions no reglades 
realitzades 

Nombre Total 

Menys d'1 any 13,1 
1 a 4 anys 16,9 
5 a 8 anys 8,3 
8 anys o més 13,4 
Nc 6,6 
Mitjana d’anys entre els que n’han fet  5,9 
No ha realitzat formació no reglada 41,7 
Base 290 
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Tipus 1 Formació mixta (43,4%) 
 

• Es tracta d’un col·lectiu de major edat, bàsicament perquè el pes dels joves 

és menys important, especialment en comparació amb el col·lectiu de 

persones amb un currículum centrat en formació reglada (tipus 2). A més 

una important majoria té estudis universitaris (65%).  

• La majoria de professionals d’aquest tipus de currículum tenen tant formació 

reglada com no reglada (87,3%).  

• Una part important disposa de formació reglada especialitzada en dansa 

(43,7%), i especialment en la tècnica bàsica (clàssic i contemporani) 

(46,8%), però en menor proporció que els que tenen un currículum centrat 

en formació reglada.  

• Tanmateix, una part important té només formació reglada no especialitzada 

en dansa (25,4%), centrada especialment en Ciències Socials i Humanitats 

(17,5%), a nivell universitari. Cal tenir present però que en aquest col·lectiu 

un grup petit té formació secundària o primària com a formació reglada 

(8,7%). 

• Quant a la formació no reglada, la gran majoria ha fet cursos de llarga 

durada (63,5%), si bé el 32,5% només ha fet FNR però de curta durada.  

• El més comú és que es tracti de FNR especialitzada en dansa (44,4%), 

centrada en les tècniques bàsiques (44,4%) i especialment en mètodes i 

tècniques (27,8%) i en especialitats (23,8%).  

Gràfic 5. Tipologia de currículums acadèmics 

Centrat 
en FNR
16,6

 Centrat 
en FR
33,8

Formaci
ó mixta 
FR i FNR

43,4

No classif i-

cables

6,2

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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• Un tret distintiu d’aquest col·lectiu és el fet de que una part 

important ha fet formació no reglada no especialitzada en dansa, 

centrada en l’art (art dramàtic, música, cant, escriptura, circ) (15,9%), i en 

continguts que basats en la relació cos i ment (9,5%).  

 

• D’aquesta manera, en aquest col·lectiu es fusionen dos itineraris:  

 
 aquells que provenint de la formació reglada especialitzada en dansa 

de nivell superior complementen la seva formació amb FNR 

especialment amb especialitats i mètodes i tècniques, però també 

amb continguts no estricament vinculats a la dansa, de tipus artístic i 

relacionats amb la vinculació cos i ment.  

 

 els que tenen formació superior no relacionada amb la dansa que 

opten per la FNR de llarga durada centrada en les tècniques bàsiques 

i complementàriament amb especialitats i mètodes i tècniques, però 

també amb continguts no estricament vinculats a la dansa, de tipus 

artístic i relacionats amb la vinculació cos i ment. 
 

 Un segment que pot estar inclòs en aquest col·lectiu és el de 

professionals amb formació reglada o no reglada de nivell secundari 

(Batxillerat) amb el mateix complement de formació no reglada.  
 

Tipus 2 Centrat en FR (33,8%) 
 

• Com el primer col·lectiu la gran majoria amb estudis universitaris (64,6%), 

però es diferencia principalment perquè té un major component de 

professionals joves, de menys de 30 anys (34,0%). 

• Acadèmicament, tots han fet només formació reglada (100,0%), i la gran 

majoria només especialitzada en dansa (67,3%). 

• Es tracta del col·lectiu en el que en major mesura hi ha professionals amb 

formació reglada centrada en les tècniques bàsiques (60,2%) i en 

especialitats (12,2%) i pedagogia de la dansa (8,2%).  

• Cal dir que no es pot afirmar al cent per cent que la formació reglada que es 

declara no sigui realment formació de prestigi del sector. El perfil indica que 

pot ser el col·lectiu de professionals orientats al món de l’exercici de la 

dansa en exclusiva (ballarí/na, coreògraf/a i pedagog/a).  
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Tipus 3 Centrat en FNR (16,6%) 
 

• La diferència fonamental amb la resta de tipus de currículums acadèmics, és 

que la gran majoria declara tenir estudis de secundària (69,8%), 

probablement no relacionats amb el món de la dansa.  

• Altrament, cal matissar que es tracta d’un segment amb major pes dels 

homes (25,0%) que en la resta.  

• La gran majoria té un currículum centrat en la FNR exclusivament (97,9%), i 

en la major part dels casos de llarga durada (77,1%).  

• Si bé el més comú és que es tracti únicament de FNR especialitzada en 

dansa (62,5%) un grup important l’ha combinat amb altres formacions no 

reglades (18,8%). 

• Lògicament, a diferència del grup 1, amb un currículum mixt, és superior el 

pes dels que han fet formació no reglada centrada en tècnica bàsica (54,2%) 

però també en especialitats (35,4%) i en coreografia i escenografia 

(10,4%).  

• A més, es complementa amb una importància superior dels que han fet 

formació en altres continguts relacionats amb el cos i la ment (22,9%) així 

com en altres arts (art dramàtic, música, cant, escriptura, circ) (16,7%). 

• Cal apuntar un possible subgrup en aquest cas: el dels/les professionals que 

tenen formació no especialitzada en dansa, és a dir, provenen de les arts 

escèniques i de la formació en continguts propers a la dansa, que 

s’interessen per la relació cos i ment. Aquest segment és molt minoritari, ja 

que suposa entorn en 18,8% d’aquest col·lectiu.  

 

Cal destacar que no existeixen diferències rellevants en funció d’altres criteris que 

ajudin a perfilar aquests tipus de currículum acadèmic. Especialment no hi ha 

diferències en funció del lloc de naixement.  
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Taula 32. Característiques de la tipologia de currículums formatius 
 Tipologia 

Perfil 
Tipus 1: Formació mixta 

(43,4%) 
Tipus 2: Centrat en FR 

(33,8%) 
Tipus 3: Centrat en FNR 

(16,6%) 
Acadèmic - Formació reglada i no reglada 

(87,3%)* 
- Només FR especialitzada en dansa 

(43,7%) però una part només FR no 
especialitzada en dansa 25,4% 

- Ha fet FNR de llarga durada (63,5%) 
encara que el 32,5% no ha fet de 
llarga durada, només de curta 
durada 

- Només FNR especialitzada en dansa 
(44,4%) i una part petita (17,5%) 
ambdues 

- Menor pes dels que tenen formació 
reglada en tècnica bàsica (46,8) que 
el grup 3. 

- Major pes dels que tenen formació 
reglada superior en Ciències Socials i 
Humanitats (17,5%) 

- En menor grau formació secundària 
o primària (8,7%) 

- Més dèbil que grup 3 també tenen 
FNR en tècnica bàsica (44,4%) i en 
mètodes i tècniques (27,8%) a més 
d’especialitats (23,8%). 

- Important pes dels que tenen FNR 
no especialitzada en dansa 
relacionada amb l’art (15,9%) i en la 
relació la relació cos i ment (9,5%) 
 

- Només FR (100,0%) 
- Només FR especialitzada en dansa 

(67,3%) 
- Dansa tècnica bàsica 

(contemporània, clàssica, ballet) 
(60,2%) 

- Especialitats (12,2%)  
- Pedagogia (8,2%) 

- Només FNR (97,9%)* 
- Ha fet FNR de llarga durada (77,1%) 
- Només FNR especialitzada en dansa 

(62,5%) o ambdues (18,8%) 
- FNR més pes que grup 1 tècnica 

bàsica (contemporània, clàssica, 
ballet) (54,2%) i també en: 

- Coreografia i escenografia (10,4%) 
- Especialitats (35,4%) 
- Quant a la formació no reglada és 

molt important el pes dels que n’han 
fet vinculada a continguts sobre  cos 
i ment (22,9%) així com relacionat 
amb l’art (16,7%) 

Sociodemogràfic - Menys pes dels joves (19,4%) 
- Majoria amb estudis universitaris 

(65,0%) 

- Lleugerament més joves,s que tenen 
menys de 30 anys (34,0%) 

- Majoria amb estudis universitaris 
(64,6%) 

- Pes important dels homes (25,0%) 
- Formació de secundària (69,8%) 

*Cal tenir present que com a tipologia el resultat agrega persones amb diferents característiques però que tenen un nucli de trets comuns. Així, encara que s’hagi anomenat al grup Tipus 1: 
Formació mixta, hi ha un reduït grup que té altres combinacions de formació però que coincideix amb altres característiques que el fan estar més a prop d’aquest col·lectiu que de la resta.  
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IV.3. Inversió en formació 
 

IV.3.1. Situació global 
 

Com s’ha explicat en la metodologia de l’estudi, per tal de tenir una fotografia el 

més fidel possible de les condicions i característiques dels/les professionals de la 

dansa, s’ha optat per una doble forma d’estudiar els fenòmens: per una banda, 

s’interroga per la situació actual, en el moment de l’estudi, 2010, i per altra banda, 

s’interroga per la situació de la temporada 2008-2009 per tal de disposar de dades 

que no siguin conjunturals al moment i dates de treball de camp. Es considera així 

la ‘temporada tipus’ per l’anàlisi. Així, els resultats conjunturals es faciliten a mode 

d’annex.  

 

La gran majoria dels/les professionals durant la temporada de referència 

estaven realitzant algun tipus de formació (63,1%), el que suposa el 65,6% 

dels que estaven actius en aquella temporada.  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En comparació amb el conjunt de la població espanyola, el pes dels professionals de 

la dansa que es forma fent cursos és molt més elevat que en el conjunt de la 

població de 20 anys i més, segons l’enquesta de població activa.  
 

Taula 33.  Durant la temporada 2008-
2009, va rebre o participar 
com a alumne/a en algun 
tipus de formació? 

 Total Actius 

Sí 63,1 65,6 
No 32,1 33,3 
Nc 1,0 1,1 
No estava en actiu* 1,7 -- 
Base 290 279 
* Declara que no treballava, ni estudiava, ni buscava feina en 

la temporada 2008-2009. 
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• El pes dels que estaven fent formació durant la temporada 2008-2009 és 

significativament més alt entre els més joves (73,9%) i els que tenen 

formació superior (71,7%), i es redueix de manera important entre els 

majors de 40 anys (50,9%) i els que tenen formació secundària (52,1%).  

• A més, la inversió en formació és significativament alta quan es té un 

currículum mixt que combina formació reglada i no reglada (69,8%) i més 

baixa entre els que tenen un currículum centrat en la formació reglada 

(55,1%). 

 

IV.3.2. Formació durant la temporada 2008-2009 
 
A. Tipus de formació 
 
Centrant l’anàlisi en la formació que es va dur a terme durant la temporada 2008-

2009, el més freqüent és que es tractés de formació no reglada (58,5%) 

mentre que el 14,8% va fer formació reglada. 

 

Si es determinen quines combinacions de formació són més habituals en una 

temporada tipus, es detecta que el més freqüent és que es faci només formació no 

reglada (48,3%), de tal manera que només el 6,2% combina ambdós tipus de 

formació i el 8,6% només fa formació reglada.  

 

• Les persones que opten per fer formació reglada (14,8%) són 

significativament més freqüents entre els més joves, de menys de 30 anys 

(29%) i lògicament aquells que tenen un currículum centrat en formació 

reglada (20,4%). 

 

Taula 34.  Comparativa del percentatge de 
professionals de la dansa que fan formació 
amb el conjunt de la població  

 
Professionals  
de la dansa 

Estimació 
població 

total Espanya** 
Sí 63,1 8,9 
No 32,1 91,1 
Nc 1,0 -- 
No estava en actiu* 1,7 -- 
Base 290 -- 
* Declara que no treballa, ni estudia, ni busca feina la temporada tipus (2010). 
** Estimació feta a partir de l’Enquesta de Població Activa del 3r trim. 2010. Població 

de 20 i més anys segons si està fent formació. Consultables a l’INE. 
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• Quant a les persones que fan formació no reglada en una temporada tipus, 

que suposen el 54,5% dels/les professionals de la dansa, es concentren en 

major mesura entre les persones entre els 30 i els 39 anys (62,2%), els que 

han finalitzat estudis universitaris (60,4%) i aquells que tenen un currículum 

mixt que combina ambdós tipus de formació (63,5%).  

 

 

L’escassa mostra dels/les professionals que declaren fer formació reglada en una 

temporada tipus (43 casos a la mostra), no permet aprofundir en les 

característiques d’aquesta formació, és a dir, en el contingut, el nombre de 

formacions fetes i la durada. D’aquesta manera, aquests aspectes s’analitzen 

exclusivament per la formació no reglada realitzada en la temporada 2008-2009.  

 

Centrant la descripció en el 54,5% dels/les professionals que van fer formació no 

reglada en la temporada 2008-2009, aquesta se centra principalment en formació 

especialitzada en dansa (40%) i només el 14,8% dels/les professionals de la dansa 

van fer formació no reglada no relacionada amb la dansa3.  

 

 

                                                 
3 Donat el reduït nombre de casos no es pot analitzar dins de cada tipus de formació no reglada el 

subtipus de formació de que es tracta (n=43).  

Taula 35. Tipus de formació 
realitzada a la 
temporada 2008-2009 

Tipus Total 

Formació no reglada 54,5 
Formació reglada 14,8 
No va fer formació  32,1 
No estava actiu  3,8 
NC 1,0 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de 
tal manera que el total suma més del 100%. 

Taula 36. Combinacions de 
formació realitzada a la 
temporada 2008-2009 

Tipus Total 

Només formació reglada 48,3 
Només formació no reglada 8,6 
Formació reglada i no reglada 6,2 
No va fer formació  32,1 
No estava actiu  3,8 
NC 1,0 
Base 290 
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Entre els/les professionals de la dansa que en la temporada 2008-2009 van fer 

formació no reglada especialitzada en dansa domina clarament la formació en la 

tècnica bàsica ja sigui clàssica o contemporània (61,2%). 

 

A continuació destaquen les formacions centrades en mètodes i tècniques (26,7%) i 

en especialitats (21,6%).  

 

Cal dir, que només el 5,2% feia formació no reglada sobre coreografia i 

escenografia (5,2%) i que menys de l’1% va optar per la formació en pedagogia o 

gestió i promoció de la dansa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 37. Tipus de formació no reglada 
realitzada a la temporada 
2008-2009 

Tipus Total 

Va realitzar formació no reglada 54,5 
F.N.R. Especialitzada en dansa 40,0 
F.N.R. No especialitzada en dansa 14,8 

No va fer formació  32,1 
No estava actiu  3,8 
NC 1,0 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 
que el total suma més del 100%. 

Taula 38. Subtipus de formació no 
reglada especialitzada en 
dansa realitzada a la 
temporada 2008-2009 

Tipus Total 

Dansa tècnica bàsica 
(contemporània, clàssica...) 

61,2 

Mètodes i tècniques (moviment, 
interpretació, tècniques diverses) 26,7 

Especialitats 21,6 
Coreografia i escenografia 5,2 
Pedagogia 0,9 
Gestió i promoció de la dansa 0,9 
Base 116 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 

FNR especialitzada en dansa 40,0 
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B. Nombre de formacions realitzades (formació no reglada) 
 
Els/les professionals que van fer formació no reglada la temporada 2008-2009, la 

mitjana de cursos fets és d’1,8 cursos per cada professional. Tanmateix si bé el 

29% va fer només 1 curs, el 25,6% en va fer 2 o més.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Durada de la formació realitzada 
 
El 10,3% dels/les professionals va realitzar durant la temporada 2008-2009 alguna 

formació no reglada de llarga durada, és a dir d’1 any o més de durada, el que 

implica que el 18,6% dels que van realitzar aquest tipus de formació han inclòs 

algun curs de més d’un any de durada.  

 

• Aquesta situació es redueix de manera important entre la població de 40 

anys i més (4,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 39. Nombre de formacions no 
reglades realitzades a la 
temporada 2008-2009 

Nombre Total 

1 29,0 
2 13,1 
3 9,0 
4 2,1 
5 o més 1,4 
Mitjana entre els que van fer 1,8 
No va fer formació  32,1 
No estava actiu  3,8 
NC 1,0 
Base 290 
 

Taula 40. Va realitzar formació no reglada de llarga 
durada, 1 any o més, a la temporada 2008-2009 

 
%  

sobre total 

% sobre 
els que 
van fer 

formació  
no reglada 

Sí 10,3 18,6 
No* 45,2 81,4 
No va fer formació  32,1 -- 
No estava actiu  3,8 -- 
NC 1,0 -- 
Base 290 161 
* inclou casos que no s’especifica la durada 
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Si se suma la durada total del conjunt de cursos de formació no reglada realitzats 

durant la temporada 2008-2009, en conjunt tenien una durada mitjana total d’un 

any, és a dir, el total de cursos que van fer, van suposar de mitjana 

aproximadament tot l’any de formació. Si bé aquesta és la mitjana global, si es 

valora entre el conjunt de professionals de la dansa, el fet és que el 41,4% va fer 

cursos que en total suposaven menys d’un any de durada, mentre que el 14,1% es 

tractava de cursos de més d’1 any de durada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 41. Nombre de formacions no reglades 
realitzades 

Nombre Total 

Menys d'1 any 41,4 
1 a 4 anys 11,7 
5 a 8 anys 0,3 
8 anys o més 2,1 
Mitjana d’anys entre els van fer  1,0 
No va fer formació  32,1 
No estava actiu  3,8 
NC 1,0 
Base 290 
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IV.4. La formació de base 
 

Malgrat l’elevat nivell formatiu assolit, 3 de cada 10 professionals (31,4%) 

consideren que la seva formació de base encara està en procés de 

desenvolupament. D’aquesta manera, el 68,6% dóna per finalitzada aquesta 

formació i es considera un professional que no requereix més formació de 

base.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En aquest aspecte, cal destacar que no es detecten diferències 

estadísticament significatives, ni per sexes, ni per edats així com tampoc per 

nivell d’estudis o lloc de naixement.  

 

• Concretament, si bé entre els/les professionals majors de 40 anys el 

percentatge dels que donen per finalitzada la seva formació de base 

augmenta al 75,5%, el fet és que també entre aquest grup el 24,5% opina 

que la seva formació de base està en marxa.  

 
Al seu torn, entre els més joves, menors de 30 també el 62,3% considera 

finalitzada al seva formació de base, com ho fa el 66,7% dels que estan 

entre els 30 i els 39 anys.  

 

• Quant al nivell d’estudis, tant el 70,1% dels que han finalitzat estudis 

secundaris, com el 67,3% dels que tenen estudis universitaris consideren 

finalitzada al seva formació de base.  

Gràfic 6. La seva formació de base, 
la dóna per finalitzada? 

Sí
68,6

No
31,4

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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El perfil dels que consideren finalitzada la seva formació de base, com el perfil dels 

que es consideren en fase de formació, no és diferent en funció de les 

característiques sociodemogràfiques clàssiques, de tal manera que cal valorar 

d’altres factors a l’hora d’interpretar el moment en que se situa el currículum 

acadèmic dels/les professionals de la dansa. Factors que han d’anar des de la 

vivència i interpretació que el professional fa de la seva carrera, com de la 

pluriocupació que pugui desenvolupar o els diferents moments de transició que la 

carrera professional visqui.  

 

De fet, tampoc es detecta un patró clar en funció del tipus de currículum 

desenvolupat, el que referma la idea de que el fet de donar o no per finalitzada la 

formació de base no es relaciona únicament amb la formació realment rebuda sinó 

amb l’actitud del/la professional vers la mateixa.  
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V. Descripció professional 
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V.1. Anys en la professió 
 

De mitjana, els/les professionals de la dansa a Catalunya fa 16 anys que es 

dediquen professionalment al món de la dansa. Així la distribució de 

l’antiguitat en la professió és molt dispersa, és a dir, no existeix un nucli clar de 

persones amb molta experiència professional o amb poca experiència professional.  

 

Concretament, el 36,9% dels/les professionals en actiu entre 1 i 10 anys que es 

dediquen professionalment a la dansa. El 27,2% fa entre 11 i 20 anys i gairebé 1 

de cada 3 (31,4%) fa més de 20 anys que exerceix professions vinculades al món 

de la dansa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• No es detecten diferències estadísticament significatives en funció del sexe, 

el nivell d’estudis finalitzat, ni el lloc de naixement.  

 

• A més, tampoc el tipus de currículum que es té mostra diferències 

rellevants. De fet, tant els que tenen un currículum mixt (16,0 anys), com 

els que tenen un currículum centrat en FR (16,4 anys) com els que tenen un 

currículum centrat en FNR (14,9 anys) tenen una antiguitat mitjana en la 

professió molt similar.  

Taula 42.  Quants anys fa que es dedica 
professionalment al món de la dansa?  

Trams d’anys Total En actiu* 

1 a 10  anys 37,4 36,9 
1 a 5 anys 17,2 17,3 

6 a 10 anys 19,7 20,1 
11 a 20 anys 27,0 27,2 

11 a 15 anys 13,4 12,9 
16 a 20 anys 13,8 14,0 

Més de 20 anys 30,9 31,4 
21 a 25 anys 11,7 11,9 

Més de 25 anys 19,7 19,1 
MITJANA D’ANYS 16,6 16,3 
Cap, sóc estudiant  
i no em dedico encara  
professionalment 

2,4 2,5 

Nc 2,3 2,0 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en actiu, ja sigui treballant, 

buscant feina i/o estudiant.  
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• Lògicament, la variable determinant en aquest aspecte és l’edat. Els menors 

de 30 anys, fa una mitjana de 5,6 anys que es dediquen al món de la dansa 

professionalment (el 84,1% fa menys de 10 anys).  

 

Els que tenen entre 30 i 39 anys fa una mitjana de 12,3 anys que es 

dediquen professionalment, de tal manera que són molts els que fa entre 1 i 

10 anys que es dediquen a la dansa com a professionals (39,6%) com ho 

són els que fa entre 11 i 20 anys que ho fan (48,6%). 

 

Finalment, els que tenen entre 40 i 64 anys fa una mitjana de 25,8 anys que 

es dediquen a la professió, de tal manera que el 75,5% fa ,és de 20 anys 

que es dedica al món de la dansa com a professional.  
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V.2. Edat d’inici en la professió 
 

A partir de l’edat declarada i dels anys que es fa que es dediquen professionalment 

a la dansa, es pot establir que de mitjana, els/les professionals de la dansa a 

Catalunya han començat la seva carrera professional als 21 anys.  

 

Una minoria, el 8,3% l’inicia abans dels 16 anys, però el més freqüent és que 

s’iniciï entre els 16 i el 20 anys (34,1% si atenem als actuals actius), o entre els 21 

i 25 anys (35,9%). També és poc freqüent iniciar una carrera professional dins el 

món de la dansa passats els 25 anys (17,2%).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• De nou, ni el sexe, ni el lloc de naixement, ni la formació general rebuda 

marquen diferències rellevants en l’edat d’inici professional.  

 

• Tampoc ho fa l’edat, és a dir, tant els més joves, menors de 30 anys, com 

els adults, de 30 a 39 anys, i els més sèniors, de 40 anys endavant, han 

començat la seva carrera a una edat molt similar: 20,3 anys, 21,6 anys i 

21,8 anys respectivament.  
 

• En canvi, el tipus de currículum formatiu sí marca diferències rellevants 

quant a l’edat d’inici professional. Concretament, els que tenen un 

currículum professional centrat en FR inicien abans la seva carrera 

professional, de mitjana als 20,7 anys.  

 
En canvi, quan el currículum professional està basat en la FNR, l’edat d’inici 

de la carrera professional se situa en els 23 anys de mitjana.  

Taula 43.  Edat d’inici professional 

Trams d’edat Total En actiu* 

4 i 15 anys 8,3 8,3 
16 a 20 anys 34,5 34,1 
21 a 25 anys 34,9 35,9 
Més de 25 anys 17,6 17,2 
MITJANA D’EDAT 21,3 21,3 
Cap, sóc estudiant  
i no em dedico encara  
professionalment 

2,4 2,5 

Nc 2,3 2,0 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en actiu, ja sigui treballant, 

buscant feina i/o estudiant.  
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V.3. Situació professional 
 

Tant sols el 31,7% dels/les professionals de la dansa a Catalunya té una 

única ocupació. La gran majoria, el 64,7% dels/les professionals actualment en 

actiu compagina té més d’una dedicació professional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de cada 4 professionals en actiu compagina activitats professionals 

relacionades amb el món de la dansa amb activitat d’altres rams no 

artístics (24,1%). 

 

Entre aquells que no tenen dedicació a una única activitat, també és freqüent 

compaginar la pedagogia amb l’activitat artística relacionada amb la dansa, 

principalment amb la interpretació (18%), o més d’una activitat artística dins de la 

dansa (15,8%). 

 

El 6,8% dedica la seva activitat tant a la dansa com a d’altres activitats artístiques. 

 

Quant es tracta d’una dedicació exclusiva, el més freqüent és que es tracti de la 

docència (17,3%), mentre que és poc freqüent la dedicació exclusiva a la 

interpretació (9,4%), i menys encara a la gestió o producció (4%) o a la coreografia 

(1,1%). 

 

Altrament, es pot afirmar que el 35,3% dels actuals professionals està dedicat a la 

docència de la dansa, ja sigui de manera exclusiva (17,3%), com compaginant-ho 

amb altres activitats artístiques (18%).  

 

Gràfic 7. Dedicació professional 
actual 

Exclusiva

31,7

Nc

3,6

No 

exclusiva

64,7

Base: 278 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
*En actiu: professionals que declaren estar 

actualment en actiu, ja sigui treballant, buscant feina 
i/o estudiant. 
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• En el cas de la docència, aquesta és una dedicació molt feminitzada, de fet 

el 39% de les dones s’hi dedica, mentre que només ho fa el 17% dels 

homes. A més, en el cas de les dones també és significativament freqüent 

que es tracti d’una dedicació exclusiva (19%). La dedicació a la docència 

també és especialment elevada a partir dels 40 anys (51%) ja que de 

mitjana els i les professionals dedicats a la docència fa 20,6 anys que es 

dediquen a la professió. 

 

• Els professionals de la dansa dedicats exclusivament a la interpretació són 

força més freqüents entre els més joves, menors de 30 anys (25,5%) i 

tenen una antiguitat mitjana de 6 anys com a professionals. 

 
En canvi, en el tram d‘edat següent, de 30 a 39 anys és important el pes 

dels que compaginen docència i interpretació (24,1%).  

 
Així, s’observa com pot existir un itinerari que passa de al dedicació 

exclusiva a la interpretació a la progressiva dedicació a la docència a mesura 

que augmenta l’edat, itinerari que seria força més habitual en el cas de les 

dones.  

Taula 44.  De les possibilitats següents, quina reflecteix 
millor la seva situació actual? 

Situacions Total 

Dedicació no exclusiva 64,7 
Compagina activ.relacionades amb la dansa  

amb altres activ.professionals 
no relacionades amb el món de la dansa 

24,1 

Compagina la pedagogia amb l’activitat artística 18,0 
Compagina diverses activitats  

artístiques relacionades amb la dansa 
15,8 

Compagina diverses activitats artístiques 
(dansa o altres) 

6,8 

Dedicació exclusiva 31,7 
Docència relacionada amb dansa 17,3 

Dansa com ballarí/na 9,4 
Gestió-producció dins del món de la dansa 4,0 

Coreografia 1,1 
NC 3,6 
Base(en actiu*) 278 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en actiu, ja sigui treballant, 

buscant feina i/o estudiant.  

Docència: 35,3% 
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• D’altra banda, els ciutadans nascuts fora d’Espanya destaquen per tenir 

major tendència a compaginar diverses activitats artístiques relacionades 

amb la dansa (27,1%). 

 

• De fet la dedicació exclusiva a una única activitat destaca especialment entre 

els nascuts a Espanya (34,3%), els majors de 40 anys (43,1%) i aquells que 

no tenen formació superior (43,1%). 
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V.4. Especialitats professionals 
 

La gran majoria dels/les professionals de la dansa a Catalunya ha estat en alguna 

ocasió ballarí/na (81%) i/o professor/a (64,5%).  

 

Entre el caràcter múltiple de les especialitats professionals en el món de la dansa, 

també destaca la de coreògraf/a (45,9%), i a molta distància la de creador/a 

(25,9%), intèrpret (21,4%) i director/a (19%). 

 

A continuació, els i les professionals de la dansa s’han dedicat a d’altres 

especialitats minoritàries com són la d’Actor/Actriu (13,1%), d’assistent de 

coreografia (9,7%), responsable de gestió (9,3%), investigador (6,9%), director/a 

de moviment (6,2%) o assistent de moviment (5,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 45.  Com a professional de la dansa, quina o quines 
són/ han estat les seves especialitats 
professionals...? 

Especialitats Total 

Ballarí/na 81,0 
Professor/a 64,5 
Coreògraf/a 45,9 
Creador/a 25,9 
Intèrpret 21,4 
Director/a 19,0 
Actor/Actriu 13,1 
Assistent de coreografia 9,7 
Responsable de gestió 9,3 
Investigador 6,9 
Director/a de moviment 6,2 
Assistent de moviment 5,5 
Dansaterapeuta 5,2 
Mànager 4,5 
Altres Terapeutes 4,1 
Escriptor/a 3,8 
Vídeorealitzador/a 3,4 
Repetidor/a 3,1 
Auxiliar de gestió 1,7 
Crític/a 1,0 
Historiador/a 0,7 
Altres (productor/a, músic, comissari…) 7,2 
NC 1,0 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 
100%. 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 58/130 

V.5. Estils 

 
La important atomització d’especialitats és encara més elevada quan es tracta de 

determinar quins són els estils dominants entre els/les professionals de la dansa a 

Catalunya.  

 

Tanmateix, la dansa contemporània és l’estil al que la gran majoria ha 

dedicat part de la seva activitat professional (76,2%).  

 

A molta distància se situa el ballet clàssic 

(30,3%), així com la dansa teatre 

(23,8%) o la improvisació (20,7%).  

 

La resta d’especialitats estan presents en 

menor mesura, i van des del teatre 

(13,1%) o la dansa creativa (12,8%), 

fins a les danses urbanes (2,1%) o el 

tango (1,4%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 46.  Quin/s estils? 

Estils Total 

Contemporània 76,2 
Ballet clàssic 30,3 
Dansa teatre 23,8 
Improvisació 20,7 
Teatre 13,1 
Dansa creativa 12,8 
Dansa performance 12,1 
Clàssic espanyol 10,7 
Investigació 10,7 
Contact 10,3 
Moderna 8,6 
Experimental 7,6 
Flamenc 6,2 
Dansa teràpia 5,9 
Neoclàssic 5,5 
Òpera 5,2 
Teatre musical 4,5 
Balls de saló 4,1 
Buthó 3,4 
Danses del món 3,4 
Espanyol 3,4 
Claquè 3,1 
Dansa aèria 2,8 
Escola bolera 2,8 
Ball popular 2,4 
Danses urbanes (hip-hop) 2,1 
Dansa del ventre 1,4 
Tango 1,4 
Danses històriques (barroc) 0,7 
Altres (noves tecnologies,  
videodansa, teatre corporal...) 2,1 

NC 2,1 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 

manera que el total suma més del 100%. 
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V.6. Sector o tipus d’activitat professional 
 
De manera conseqüent al perfil descrit en aquest apartat, la gran majoria 

dels/les professionals de la dansa a Catalunya es dediquen o s’han dedicat 

al llarg de la seva carrera a la interpretació (72%).  

 

A continuació, el sector amb major pes en seu el currículum professional és 

l’ensenyament, principalment no reglat (40,8%) i en menor grau, la docència 

reglada (22,1%).  

 

Cal tenir present, que una part important s’ha dedicat o es dedica al teatre 

(18,7%), i en menor grau a la vídeodansa (13,1%), l’educació comunitària (12,8%) 

així com a events diversos (12,1%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 47.  Quin o quins tipus 
d’activitats són la seva 
orientació professional? 

Sectors o 
tipus d’activitats 

Total 

Espectacles de dansa 72,0 
Ensenyament no reglat 40,8 
Ensenyament reglat 22,1 
Teatre 18,7 
Vídeodansa 13,1 
Educació comunitària 12,8 
Events diversos 12,1 
Espectacles de varietats 8,0 
Música en directe 6,2 
Fires i congressos 5,2 
Cinema 4,8 
Òpera 4,8 
Vídeo clips 4,5 
Publicitat 4,2 
Televisió 2,8 
Cabaret 2,4 
Circ 1,7 
Passarel·la 1,7 
Events esportius 1,4 
Altres activitats de moda 1,4 
Mim 0,7 
Motion capture 0,7 
Titelles 0,7 
Altres (espectacles diversos,  
gestió, divulgació...) 14,2 

NC 1,7 
Base 290 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 
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VI. Situació laboral: les condicions laborals 
dels/les professionals de la dansa a 
Catalunya 
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VI.1. Situació laboral 
 

Com s’ha comentat a l’inici de l’estudi, la gran majoria dels/les professionals que 

han participat en l’estudi són persones que estan actualment en actiu, és a dir, que 

estan treballant, buscant feina o són estudiants. Així, s’ha considerat que, donat 

el pes de la formació en el col·lectiu, que es realitza al llarg de tota la 

carrera professional, així com l’elevada pluriactivitat en el món de la 

dansa, les persones que estan estudiant es poden considerar part del 

col·lectiu de persones actives.  

 

D’altra banda, només el 4,1% dels enquestats es troba inactiu, és a dir, no treballa, 

ni estudia, ni busca feina. Es tracta d’un col·lectiu amb una molt baixa 

representació a la mostra (només 12 casos) el que limita les possibilitats d’anàlisi 

d’aquest segment4.  

 

D’aquesta manera, cal centrar l’anàlisi en aquells que declaren que estan actius 

actualment. En la gran majoria dels casos els i les professionals de la dansa 

a Catalunya estan treballant (78,8%). Tanmateix l’11,5% declara estar 

cercant feina.  

 

Són molt infreqüents les situacions en les que es tracta d’un professional que 

només estudia (1,8%) o en situació de baixa, és a dir, no pot treballar per raons de 

lesió i maternitat principalment (1,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 D’aquestes 12 persones només 3 declaren ser jubilats o pensionistes, 2 són responsables de al feina de 

la llar i 5 estan en d’altres situacions: en tractaments mèdics, acabats d’arribar de l’estranger o 
similar. A més 2 casos no contesten 

Taula 48.  Concretament és...? 

Situacions Total 

Treballador/a ocupat 78,8 
Atur: cercant feina 11,5 
Només estudiant:  
no busca feina ni vol treballar 

1,8 

Baixes (maternitat, lesió…) 1,8 
NC 6,1 
Base(en actiu*) 278 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en 

actiu, ja sigui treballant, buscant feina i/o estudiant.  

Gràfic 8. Situació laboral 

Inactiu/
iva
4,1

Actiu/ 
iva

95,9

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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• Entre el col·lectiu de més edat, de 40 anys i més, el pes dels que tenen feina 

és significativament més elevat (90,2%), mentre que només el 4,9% 

declara estar a l’atur.  

 

• En canvi, entre els 20 i 29 anys, el percentatge dels que declaren estar 

dedicats únicament a l’estudi és molt més freqüent (6,1%) encara que 

igualment minoritari.  

 
• Ni el sexe, ni el lloc de naixement ni el tipus de currículum formatiu que es 

té, marca diferències rellevants en el fet d’estar treballant o a l’atur. Sí ho fa 

però els anys que es porta a la professió, ja que mentre que els que estan 

treballant són professionals amb 17,3 anys de mitjana com a tals, entre els 

que declaren estar a l’atur, l’antiguitat a la professió es redueix a 13 anys.  
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VI.2. Condicions laborals durant la temporada 2008-2009 
 

Com s’ha comentat a la metodologia, per tal d’evitar les situacions conjunturals i 

disposar d’una visió global de les condicions laborals dels/les professionals de la 

dansa a Catalunya, s’ha optat per disposar d’una visió global del conjunt d’una 

temporada.  

 

Donat que, el treball de camp de la recerca es va dur a terme en 2010, la 

temporada de referència per a l’estudi de les condicions laborals dels/les 

professionals de la dansa de Catalunya ha estat la temporada 2008-2009.  

 

VI.2.1. Situació laboral i nombre de projectes 
 

Com en el cas, dels resultats conjunturals expressats en l’apartat anterior, la gran 

majoria dels/les professionals de la dansa durant una temporada tipus, 

estan en actiu (96,2%). 

 

Només el 2,5% no va realitzar cap projecte en la temporada de referència, ja que 

estaven estudiant en exclusiva, lesionats o a l’atur.  

 

Així, en una temporada normal els i les professionals de la dansa a 

Catalunya realitzen una mitjana de 2,7 projectes. 

 

Els i les professionals de la dansa, de mitjana fan més projectes relacionats amb el 

món de la dansa (2,4) que relacionats amb altres àmbits (1,3). 

 

• Els més joves realitzen més projectes que els professionals de més edat, 

especialment quan es té una edat entre els 30 i 39 anys (3 projectes de 

mitjana i el 19,3% fa 5 o més projectes). En canvi, entre els majors de 40 

anys el nombre de projectes es redueix a una mitjana de 2,1, ja que el 

46,1% només en fa 1 projecte en aquella temporada.  

 

• En consonància amb l’edat, també aquells amb més anys de professió fan 

menys projectes. Concretament, mentre que els que tenen més de 20 anys 

de professió fan una mitjana de 2,3 projectes, entre els que tenen menys de 

10 anys de professió fan 3 projectes en una temporada tipus.  
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• La correlació amb l’edat es dóna molt especialment en el cas dels projectes 

relacionats amb la dansa, ja que mentre que els més joves, menors de 30, i 

els de 30 a 40 anys fan una mitjana de 2,7 projectes, en el cas dels que 

superen els 40 anys aquesta es redueix a 2,0 projectes de dansa.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, el més freqüent és que aquells que han estat actius i fent 

projectes hagin fet només projectes relacionats amb el món de la dansa 

(75%), si bé 1 de cada 5 va fer tot tipus de projectes (20,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 49.  Nombre de projectes...? 

Projectes Total 

Cap projecte  2,5 
Algun projecte 97,5 

1 30,1 
2 23,7 
3 16,8 
4 13,6 

5 o més 13,3 
MITJANA DE PROJECTES  
PER TEMPORADA** 

2,7 

Dansa 2,4 
No dansa 1,3 

Base(en actiu*) 279 
*En actiu: professionals que declaren estar actualment en 

actiu, ja sigui treballant, buscant feina i/o estudiant.  
** Entre els/les que en van fer algun. 

% de projectes relacionats  
amb la dansa 

61% 

 Base (actius amb ambdós tipus de projectes): 56 

Gràfic 9. Situació laboral. 2008-2009 

Inactiu/
iva
3,8 Actiu/ 

iva
96,2

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Gràfic 1. Tipologia d’acord al tipus de projectes que es 
fan. Temporada 2008-2009 

20,6
75,0

4,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Els dos tipus
Només no relacionats amb el món de la dansa
Només relacionats amb el món de la dansa

Base (actius amb projectes): 272 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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VI.2.2. Relació amb el món de la dansa 
 

D’aquesta manera, en conjunt es disposa d’una mostra de 722 projectes 

professionals que permeten descriure amb riquesa d’informació i amb precisió, les 

característiques i condicions laborals dels i les professionals de la dansa a Catalunya 

en una temporada normal.  

 

Aquesta visió complementa les dades relatives a persones, de tal manera a 

continuació es descriuen tant les característiques i condicions de les persones com 

les característiques i condicions dels projectes. Lògicament, en el cas dels resultats 

sobre persones, es tractarà de situacions múltiples, ja que la gran majoria dels/els 

professionals han fet més d’un projecte en la temporada 2008-2009.  

 

Quant a les característiques dels projectes, en primer lloc, cal tenir present que la 

gran majoria (87,5%) són relacionats amb el món de la dansa, si bé el 12,5% dels 

projectes dels professionals de la dansa no tenen a veure amb el seu món.  

 

Així, en una temporada tipus 1 de cada 4 professionals de la dansa realitza 

alguna activitat laboral no relacionada amb la seva professió (25,5%).  

 

• Aquesta situació és més pròpia de les dones (27,2%) que dels homes 

(15,2%), així com dels més joves. Concretament, mentre que el 32,8% dels 

i les professionals menors de 30 anys han fet projectes no relacionats amb 

el món de la dansa, aquest percentatge es redueix al 17% entre els que 

tenen més de 40 anys.  

 

• Al mateix temps, també és un fet més habitual quan es disposa únicament 

de formació no reglada (33,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 50.  Professionals segons han 
fet projectes relacionats 
amb el món de la dansa. 
2008-2009 

Tipus de projectes Total 

Relacionats 
amb el món de la dansa 

95,6 

No relacionats 
amb el món de la dansa 

25,5 

Base(han fet projectes) 272 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 

Gràfic 10. Projectes segons si tenen o no 
relació amb el món de la dansa.  

2008-2009 

No
12,5

Sí
87,5

Base: 722 projectes 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

632 
Proj. 

90 
Proj. 
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VI.2.3. Tipus d’activitat i ocupació 
 

A l’hora de descriure el contingut dels projectes quan es tracta d’activitats 

relacionades amb el món de la dansa, la majoria dels i les professionals descriuen 

cadascuna d’elles amb més d’una activitat i més d’una ocupació.  

 

Al mateix temps, en ocasions, activitats que aparentment poden no estar 

necessàriament relacionades amb la dansa, els enquestats les vinculen amb el món 

de la dansa. Per exemple, professionals que van fer periodisme o documental i 

afirmen que tenia relació amb el món de la dansa. En aquests casos, s’ha optat per 

respectar les indicacions dels enquestats.  
 

Així, quant als professionals que van realitzar projectes vinculats al món de la 

dansa, la gran majoria van dedicar-se a activitats de representació de 

dansa (69,2%), i a l’ensenyament principalment no reglat (41,2%) i en 

menor grau reglat (22,3%). Són menys els que van tenir projectes relacionats 

amb esdeveniments diversos (10,8%), el teatre (9,2%) i la vídeodansa (8,1%).  
 

La lectura en clau de projectes, indica que només el 34% de les activitats en 

projectes de dansa dels/les professionals en una temporada normal tenen a veure 

amb la dansa com a espectacle, mentre que el 31,1% tenen a veure amb 

l’ensenyament, no reglat (20,2%) o reglat (10,9%).  

 

Per tant la resta d’activitats en projectes de dansa són molt diverses i signifiquen 

aproximadament el 35% de les que els i les professionals en una temporada normal 

realitzen. Van des de la participació en fires i congressos (1,7%) a la participació en 

òperes (1,7%).  
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Taula 51.  Activitats relacionades amb la dansa.  
2008-2009 

Tipus activitat Persones* 
Activitats  

en projectes 
Espectacles de dansa 69,2 34,0 
Ensenyament no reglat 41,2 20,2 
Ensenyament reglat 22,3 10,9 
Esdeveniments diversos 10,8 5,3 
Teatre 9,2 4,5 
Vídeodansa 8,1 4,0 
Educació comunitària 5,4 2,6 
Espectacles de varietats 3,8 1,9 
Fires i congressos 3,5 1,7 
Música en directe 3,5 1,7 
Òpera 3,5 1,7 
Projecte personal 3,5 1,7 
Cabaret 2,3 1,1 
Vídeo clips 2,3 1,1 
Cinema 1,5 0,8 
Publicitat 1,5 0,8 
Gestió de projectes 1,5 0,8 
Teràpia 1,5 0,8 
Centre de creació 1,5 0,8 
Vídeodansa esportius 0,8 0,4 
Televisió 0,8 0,4 
Dansateatre 0,8 0,4 
Ensenyament, no es dedueix si 
és de dansa o d’altres 
formacions 

0,8 0,4 

Circ 0,4 0,2 
Motion capture 0,4 0,2 
Passarel·la 0,4 0,2 
Altres activitats de moda 0,4 0,2 
Pilates, correcció postural,  
Body Balance, Aquagym 

0,4 0,2 

Ensenyament  
d’altres formacions 

0,4 0,2 

Periodisme 0,4 0,2 
Activitat Comercial 0,4 0,2 
Documental 0,4 0,2 
Muntatge 0,4 0,2 
Treball Social (educadors, 
monitors, mediadors) 0,4 0,2 

Base 260 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més 
del 100%. 
** Total activitats en el conjunt de projectes. 
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En el cas dels projectes no relacionats amb el món de la dansa, la majoria de 

professionals que n’han tingut no especifiquen el tipus d’activitat de que es 

tractava. Tanmateix, entre les diverses activitats també figuren activitats 

artístiques i de la dansa, en les que els professionals enquestats han considerat que 

la seva feina no es vinculava al món de la dansa5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de les ocupacions, fins i tot existeix més pluriocupació en un mateix 

projecte que en les activitats que es fan. Per exemple, en un únic projecte 

el/la professional pot ser al mateix temps coreògraf/a, creador/a i 

director/a o ballarí/na i coreògraf/a. 
 

Així, globalment en les activitats relacionades amb el món de la dansa, la major 

part dels/les professionals han tingut com a mínim l’ocupació de ballarí/na (58,1%) 

i/o professor/a (56,2%).  
 

Altres ocupacions que bona part dels i les professionals han exercit són el de 

coreògraf/a (36,2%), director/a (21,2%), creador/a (20,4%).  
 

Amb menor freqüència es mencionen les ocupacions d’intèrpret (13,5%), 

responsable de gestió (10,8%) i actor/actriu (9,2%).  

                                                 
5 Cal tenir present que, per exemple, un professional pot haver tingut una activitat laboral en un 

espectacle de dansa, amb funcions no vinculades amb la dansa, per exemple, com a tècnic de so, o 
amb la videodansa, com a muntador/a. De nou, s’ha respectat l’apreciació del/la professional sobre 
quina vinculació tenia ell/a amb el món de la dansa en aquest projecte.   

Taula 52.  Activitats NO relacionades amb la dansa.  
2008-2009 

Tipus activitat Persones* 
Activitats  

en projectes 
No especifica 82,4 62,2 
Espectacles de dansa 16,2 12,2 
Ensenyament no reglat 8,8 6,7 
Teatre 4,4 3,3 
Ensenyament reglat 2,9 2,2 
Vídeodansa 2,9 2,2 
Restauració i hostaleria 2,9 2,2 
Cinema 1,5 1,1 
Fires i congressos 1,5 1,1 
Música en directe 1,5 1,1 
Òpera 1,5 1,1 
Pilates, correcció postural,  
Body Balance, Aquagym 

1,5 1,1 

Projecte personal 1,5 1,1 
Treball Social (educadors, 
monitors, mediadors) 

1,5 1,1 

Vigilant de museu 1,5 1,1 
Base 68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més 
del 100%. 
** Total activitats en el conjunt de projectes. 
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Com en el cas de les activitats, a l’hora de descriure les ocupacions que es tenen en 

activitats no relacionades amb el món de la dansa, la major part dels i les 

professionals opta per no especificar-les. Tanmateix, entre les més mencionades 

destaca la de cambrer/a (16,1%), professor/a (11,3%) i comerciant/a o 

dependent/a (6,5%).  

 

Taula 53.  Ocupacions en les activitats relacionades amb la 
dansa. 2008-2009 

Tipus activitat Persones* 
Ocupacions  

als projectes 
Ballarí/na 58,1 21,0 
Professor/a 56,2 20,3 
Coreògraf/a 36,2 13,1 
Director/a 21,2 7,6 
Creador/a 20,4 7,4 
Intèrpret 13,5 4,9 
Responsable de gestió 10,8 3,9 
Actor/Actriu 9,2 3,3 
Assistent de moviment 7,7 2,8 
Investigador 5,4 1,9 
Mànager 4,6 1,7 
Assistent de coreografia 4,2 1,5 
Director/a de moviment 4,2 1,5 
Dansaterapeuta 3,8 1,4 
Vídeorealitzador/a 3,1 1,1 
Escriptor/a 2,3 0,8 
Auxiliar de gestió 1,5 0,6 
Repetidor/a 1,5 0,6 
Altres Terapeutes 1,5 0,6 
Productor/a 1,2 0,4 
Organitzador/a, coordinador/a 1,2 0,4 
Difusor/a, distribuïdor/a, comunicació 1,2 0,4 
Crític/a 0,8 0,3 
Auxiliar direcció 0,8 0,3 
Jutge 0,8 0,3 
Concertista, Cantant 0,8 0,3 
Periodista 0,4 0,1 
Auxiliar de producció 0,4 0,1 
Regidor/a 0,4 0,1 
Vocal 0,4 0,1 
President/a 0,4 0,1 
Cap de sala 0,4 0,1 
Hostessa, model 0,4 0,1 
Base 260 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total ocupacions en el conjunt de projectes. 
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VI.2.4. Característiques de la relació laboral 
 

Les relacions laborals en els projectes professionals presenten algunes 

particularitats que cal mencionar. En primer lloc, si bé el lògic i habitual és que per 

a cada projecte hi hagi una única relació laboral o cap, el cert és que diversos 

professionals informen que per un únic projecte han tingut més d’una relació 

laboral. Si bé són pocs casos, alguns indiquen que han estat assalariats i autònoms 

en el mateix projecte, aquest fet pot tenir la seva explicació en que en diversos 

moments del mateix s’hagin assolit rols i relacions laborals diferents o bé que al 

mateix temps s’hagi estat assalariat per un pagador i autònom per altres funcions i 

pagador.  

 

Com en el cas de les activitats, si bé són pocs casos, s’ha respectat aquesta 

multiplicitat per tal de donar compte de quines relacions laborals estableixen els/les 

professionals de la dansa a Catalunya.  

Taula 54.  Ocupacions en les activitats NO relacionades 
amb la dansa. 2008-2009 

Tipus ocupació Persones* 
Ocupacions  

als projectes 
No especifica 46,8 41,4 
Cambrer/a 16,1 14,3 
Professor/a 11,3 10,0 
Comerciant/a, Dependent/a 6,5 5,7 
Director/a 3,2 2,9 
Perruquer/a 3,2 2,9 
Treball Social  
(educador, monitor) 

3,2 2,9 

Actor/Actriu 1,6 1,4 
Responsable de gestió 1,6 1,4 
Altres Terapeutes 1,6 1,4 
Administratiu/va 1,6 1,4 
Periodista 1,6 1,4 
Productor/a 1,6 1,4 
Auxiliar de professor 1,6 1,4 
Regidor/a 1,6 1,4 
Difusor/a, distribuïdor/a, 
comunicació 

1,6 1,4 

Tresorer 1,6 1,4 
Gerent 1,6 1,4 
Recepcionista 1,6 1,4 
Fotògraf/a 1,6 1,4 
Base 68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més 
del 100%. 
** Total ocupacions en el conjunt de projectes. 
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En conjunt, el més freqüent és que els i les professionals de la dansa a 

Catalunya tinguin una relació laboral en els seus projectes com a persones 

assalariades (63,2%), entre les quals és molt infreqüent que siguin 

relacions de caràcter indefinit (15,4%).  

 

En segon lloc, és tant freqüent ser autònom o treballador/a per compte 

propi (43,6%), com no tenir cap tipus de relació laboral formal amb el 

projecte o durant part del projecte (43%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diferències entre els projectes relacionats amb la dansa i els no relacionats amb 

la dansa són importants. D’una banda, mentre que el 41,5% dels i les 

professionals en els projectes relacionats amb la dansa no tenen cap tipus 

de relació formal durant part o tot el projecte, aquest percentatge es 

redueix al 24,6% dels treballadors/es quan es tracta de projectes no 

relacionats amb la dansa.  

 

El percentatge dels que tenen projectes amb una relació laboral com a 

treballadors/es per compte propi és molt similar tant si es tracta de projectes 

relacionats amb la dansa com no relacionats amb la dansa (38,8% i 40,6%), en 

canvi el pes de les relacions laborals assalariades es redueix de manera important 

quan els professionals han fet projectes no relacionats amb el món de la dansa 

(44,9% vs. 60,4%).   

Taula 55.  Quina relació laboral van tenir. Total projectes. 
2008-2009 

Tipus de relació laboral Persones* 
Relacions  
laborals  

en els projectes 
Treballo per una altra persona  
o empresa (assalariada) 

63,2 40,1 

Amb contracte temporal 51,1 31,2 
Amb contracte indefinit 15,4 9,4 

Autònom/empresari/pel meu compte 43,8 27,7 
Sense treballadors a càrrec 27,9 17,0 

Amb treballadors a càrrec 18,4 11,2 
No tinc cap tipus de relació 
laboral (ni tinc contracte, ni sóc autònom) 

43,0 27,3 

Facturació sense ser autònom 0,7 0,5 
Altres (becaris, treballadors 
d’empreses familiars...) 4,0 2,6 

NC 2,9 1,9 
Base 272 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total relacions laborals en el conjunt de projectes. 
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D’altra banda, el 38,8% dels i les professionals de la dansa a Catalunya en 

algun dels seus projectes no van tenir una relació laboral durant tota la 

vida del projecte, i per tant  tampoc cobertura legal i assistencial. 

L’equivalència del percentatge de projectes indica, que el 28,2% dels projectes 

en els que participen els i les professionals no donen una relació laboral 

durant tot el temps, sinó de manera parcial.  

 

Quan es tracta de projectes no relacionats amb el món de la dansa, si bé es redueix 

aquesta xifra, continua sent elevada (18,7%).  

 

 

Taula 56.  Quina relació laboral van tenir. Segons tipus de projecte. 2008-2009 
Relacionats  

amb la dansa 
 

No relacionats 
amb la dansa 

Tipus de relació laboral 
Persones* 

Relacions  
laborals  
en els 

projectes 

 Persones* 

Relacions  
laborals  
en els 

projectes 
Treballo per una altra persona  
o empresa (assalariada) 

60,4 40,9  44,9 37,8 

Amb contracte temporal 48,5 31,7  40,6 33,7 
Amb contracte indefinit 15,0 9,8  4,3 3,6 

Autònom/empresari/pel meu compte 38,8 26,3  40,6 34,1 
Sense treballadors a càrrec 26,2 17,1  21,7 18,1 

Amb treballadors a càrrec 15,0 9,8  20,3 16,9 
No tinc cap tipus de relació 
laboral (ni tinc contracte, ni sóc autònom) 

41,5 28,1  24,6 20,7 

Facturació sense ser autònom 0,8 0,5  -- -- 
Altres (becaris, treballadors 
d’empreses familiars...) 3,5 2,3  5,8 4,9 

NC 2,7 1,8  2,9 2,4 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total relacions laborals en el conjunt de projectes. 

Taula 57.  Va tenir una relació laboral formal durant tot el període de 
l’activitat? O pel contrari va ser regulada (amb contracte laboral, 
o amb conveni...) només durant un temps? 2008-2009 

Relacionats  
amb la dansa 

 
No relacionats 
amb la dansa Cobertura 

de la relació laboral 
Persones* Projectes  Persones* Projectes 

Tot el temps 74,6 54,2  72,5 66,7 
Només un temps 38,8 28,2  20,3 18,7 
NC 24,2 17,6  15,9 14,7 
Base 260 632  68 90 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
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La diversitat en els tipus de relacions laborals, es confirma amb el fet que 

sovint, per un únic projecte es treballi per més d’una organització o 

pagador. Per exemple, els enquestats informen d’haver treballat per una escola, 

per l’administració i per una associació en el decurs del mateix projecte, o per una 

escola d’ensenyament reglat i una companyia de dansa. Així, la multiplicitat de 

pagadors o organitzacions es poden succeir en el decurs d’un projecte, d’acord a on 

i per qui es prepari, on i per qui s’executi.  

 

Pensant en els i les professionals, en una temporada normal el més freqüent 

és que es treballi per una companyia de dansa (46,2%) i/o per una 

escola/centre d’ensenyament no reglat especialitzat en dansa (32,3%).  

 

En segon lloc, el 20% ha treballat per una companyia de teatre i el 18,5% per 

l’administració pública (ajuntaments, consells comarcals...). 

 

Altres organitzacions per les quals una part dels i les professionals treballen són per 

empreses/centre d’esplais, tallers i assimilats (12,7%), per associacions culturals, 

centres cívics, culturals o fundacions (11,2%), per projectes personals o com a 

artistes independents (11,2%), per escoles i centre d’ensenyament reglat 

especialitzat en dansa (10%), d’ensenyament no reglat d’altres formacions (8,8%) 

o per empreses privades i productores (8,5%).  

 

Aquesta diversitat d’organitzacions per les que es treballa, no necessàriament són 

equivalents als projectes pels quals es fa. D’aquesta manera, es pot treballar per un 

ajuntament fent docència a escoles, o en un centre cívic fent dansateràpia.  
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Quant als projectes no relacionats amb la dansa, de nou domina la falta de 

concreció sobre quin o quins tipus d’organitzacions es tenia la relació o relacions 

laborals (50,7%). Entre les persones que sí responen la pregunta es menciona 

sobre tot haver treballat per empreses privades o productores (20,5%), 

l’administració pública (8,2%), bars, restaurant i hotel (6,8%) i associacions 

culturals i similars (4,1%).  
 

En aquest cas per tant, si bé les respostes no són del tot exhaustives, el cert és que 

el sovint els pagadors o les organitzacions per les que es treballa al marge del món 

de la dansa, poden ser coincidents amb els pagadors o organitzacions del món de la 

dansa. De fet algunes persones indiquen haver treballat per organitzacions molt 

vinculades al món de la dansa, com companyies de dansa o escola i centres 

d’ensenyament reglat o no reglat especialitzat en dansa però qualifiquen la seva 

activitat com a no relacionada amb el món de la dansa.  

Taula 58.  Tipus d’organització en les activitats relacionades amb la 
dansa. 2008-2009 

Tipus ocupació Persones* 

Organitzacions 
amb les que  

es té la relació 
laboral  

en els projectes 
Companyia de dansa 46,2 23,0 
Escola/centre d’ensenyament NO reglat 
especialitzat en dansa 

32,3 16,1 

Companyia de teatre 20,0 10,0 
Administració pública 
(ajuntaments, consells comarcals...) 

18,5 9,2 

Empreses/centre d’esplais, tallers i assimilats 12,7 6,3 
Associació Cultural/Centre Cívic/ 
Centre Cultural/Fundació 

11,2 5,6 

Projectes personals/Autònom/Artistes independents 11,2 5,6 
Escola/centre d’ensenyament reglat  
especialitzat en dansa 

10,0 5,0 

Escola/centre d’ensenyament NO reglat  
d’altres formacions 

8,8 4,4 

Empresa privada/Productora 8,5 4,2 
Escola/centre d’ensenyament reglat 
d’altres formacions 

5,4 2,7 

Centre de creació/producció/coreogràfic 3,1 1,5 
Festivals 2,7 1,3 
Companyia de música 0,8 0,4 
Galeria d’art 0,8 0,4 
Agència de Publicitat 0,8 0,4 
Organitzadors d’una desfilada de moda 0,4 0,2 
Realitzador 0,4 0,2 
Revista 0,4 0,2 
Residència 0,4 0,2 
NC 6,5 3,3 
Base 260 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total organitzacions en el conjunt de projectes. 
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Aquest fet cal relacionar-lo amb diferents fenomenologies, d’una banda, el treball 

artístic pot no estar sempre vinculat al món de la dansa, per exemple si es treballa 

per un ajuntament com a professor/a de teatre. D’altra banda, es poden tenir 

tasques administratives o de gestió per una companyia de dansa i que 

l’enquestat/ada consideri que no es tractava d’un projecte vinculat al món de la 

dansa.  

 

Així els límits difusos entre les activitats artístiques i les de gestió no són precisos i 

poden no ser sempre compartits, de tal manera que nou, en l’explicació dels 

resultats s’ha optat per mantenir la categorització i opinió dels i les professionals.   

 

 

Taula 59.  Tipus d’organització en les activitats NO relacionades amb la 
dansa. 2008-2009 

Tipus ocupació Persones* 

Organitzacions 
amb les que  

es té la relació 
laboral  

en els projectes 
No especifica 50,7 44,0 
Empresa privada/Productora 20,5 17,9 
Administració pública  
(ajuntaments, consells comarcals...) 

8,2 7,1 

Bar/Restaurant/Hotel 6,8 6,0 
Associació Cultural/Centre Cívic/ 
Centre Cultural/Fundació 

4,1 3,6 

Projectes personals/Autònom/Artistes independents 4,1 3,6 
Companyia de teatre 2,7 2,4 
Escola/centre d’ensenyament reglat  
d’altres formacions 

2,7 2,4 

Escola/centre d’ensenyament NO reglat  
especialitzat en dansa 

2,7 2,4 

Escola/centre d’ensenyament NO reglat  
d’altres formacions 

2,7 2,4 

Establiment comercial 2,7 2,4 
Perruqueria 2,7 2,4 
Companyia de dansa 1,4 1,2 
Escola/centre d’ensenyament reglat 
especialitzat en dansa 

1,4 1,2 

Empreses/centre d’esplais, tallers i assimilats 1,4 1,2 
Base 68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total organitzacions en el conjunt de projectes. 
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VI.2.5. Durada i ubicació dels projectes 
 
De mitjana, els projectes relacionats amb el mon de la dansa duren 6,9 

mesos, encara que com s’ha assenyalat una bona part dels professionals no tenen 

una relació formal durant tota la seva durada.  

 

Lògicament, els i les professionals han participat en projectes de diferent durada, 

de fet, el 39,6% ha participat en algun projectes de curta durada, de menys de 3 

mesos i fins i tot de menys d’un mes (15%). Així mateix, el 36,2% dels i les 

professionals ha participat en projectes de durada indefinida.  

 
D’aquesta manera, si ho traduïm en com són els projectes, destaca que el 23,4% 

duren entre 1 i 3 mesos, i el 21,3% són de durada indefinida.  

 

Quant als projectes que no tenen relació amb el món de la dansa, de mitjana tenen 

una durada superior, de 10,1 mesos.   

 

 
 
Quant a la ubicació dels projectes, succeeix el mateix que amb la resta de 

característiques, i és que un únic projecte pot preparar-se en més d’una ubicació, 

fins i tot eliminant el fet que un projecte pot tenir representacions en més d’un lloc. 

Així, es pot donar el cas de que un projecte es prepari a la ciutat de Barcelona i fora 

d’Espanya.  

Taula 60.  Quina era la durada total d’aquesta activitat? . Segons tipus de 
projecte. 2008-2009 

Relacionats  
amb la dansa 

 
No relacionats 
amb la dansa 

Durada 
Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
 Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
Menys d'un mes 15,0 8,8  4,3 3,8 
Entre 1 i fins 3 mesos 39,6 23,4  21,7 18,8 
Més de 3 i fins 6 mesos 20,4 12,0  14,5 12,5 
Més de 6 i fins 9 mesos 23,1 13,6  4,3 3,8 
Més de 9 i fins 12 mesos 28,5 16,8  24,6 21,3 
Més de 12 mesos 3,5 2,0  5,8 5,0 
Indefinit 36,2 21,3  37,7 32,5 
MITJANA (0-n) 6,9  10,1 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total durada en el conjunt de projectes. 
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D’aquesta manera, la major part dels i les professionals de la dansa de 

Catalunya han preparat algun projecte a la ciutat de Barcelona (62,2%). La 

preparació de projectes en altres zones és menys freqüent, tant en altres municipis 

de la província (25,5%), com en altres municipis de Catalunya (23,6%). 

 

De fet, la major part dels projectes (44,4%) es preparen a la ciutat de Barcelona, 

mentre que el 18,2% es preparen a d’altres municipis de la província. Aquesta 

elevada concertació en l’àmbit de Barcelona, fa que només el 16,8% siguin 

projectes en d’altres municipis de Catalunya i menys del 10% fora d’Espanya o fora 

de Catalunya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.2.6. Característiques de la jornada  
 
La mitjana d’hores setmanals que es dediquen als projectes relacionats 

amb la dansa és de 19h, tenint en compte que es tracta del temps dedicat als 

projectes i no a les representacions o similars, si és que n’hi ha. En aquesta mitjana 

cal valorar la importància de la formació com a part dels projectes relacionats amb 

la dansa i la gran atomització d’activitats professionals.  

 

D’aquesta manera, la major part dels professionals de la dansa han fet algun 

projecte de menys de 10h setmanals de dedicació (53,5%), si bé també són 

força freqüents els projectes d’11 a 20h/setmanals de dedicació (41,2%) i els de 21 

a 40h (41,2%).  

Taula 61.  Independentment d’on es va dur a terme 
l’activitat (bolos, actuacions etc..). em podria 
dir on es va preparar aquesta activitat?  
2008-2009 

Relacionats  
amb la dansa Ubicació 

Persones* Durada dels 
projectes 

A Barcelona ciutat 62,2 44,4 
A d’altres municipis  
de la província de Barcelona 

25,5 18,2 

A d’altres municipis de Catalunya 23,6 16,8 
A d’altres llocs d’Espanya 12,7 9,1 
Fora d’Espanya 12,7 9,1 
NC 3,4 2,4 
Base 260 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més 
del 100%. 
** Total ubicació en el conjunt de projectes. 
*** En aquest cas no s’ha considerat pertinent analitzar els projectes no relacionats amb 
el món de la dansa.  
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D’altra banda, quan es tracta de projectes no relacionats amb el món de la dansa, 

la durada de la dedicació setmanal és de mitjana força similar, 22,8h, fet cal 

entendre en el context de que sovint són activitats que volen complementar les que 

es facin en el món de la dansa, però també amb el fet que es tracti de projectes 

que permetin no rebutjar oportunitats en aquest àmbit.  

 

 
Quant als dies per setmana, la mitjana de dedicació és de 4,2 dies per 

setmana als projectes relacionats amb el món de la dansa. De fet, el més 

habitual és que els projectes es preparin 5 dies per setmana (31,6%), de tal 

manera que la major part dels i les professionals han participat en projectes amb 

aquest tipus de dedicació setmanal (56,2%).  

 

Cal dir, que quan es tracta de projectes no relacionats amb el món de la dansa, la 

situació és força similar en termes de mitjana, 4,3 dies per setmana.  

Taula 62.  Quantes hores treballàveu a la setmana? 
Segons tipus de projecte. 2008-2009 

Relacionats  
amb la dansa 

 
No relacionats 
amb la dansa 

Hores/setmana 
Persones* 

Durada  
dels  

projectes 
 Persones* 

Durada  
dels 

projectes 
10h/s o menys 53,5 33,6  27,9 24,7 
D'11 a 20h/s 41,2 25,8  33,8 29,9 
De 21 a 40h/s 41,2 25,8  38,2 33,8 
Més de 40h/s 9,2 5,8  7,4 6,5 
N.C. 14,2 8,9  5,9 5,2 
MITJANA (0-n) 19,1  22,8 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total hores en el conjunt de projectes. 

Taula 63.  Quants dies per setmana? Segons tipus de projecte. 2008-2009 
Relacionats  

amb la dansa 
 

No relacionats 
amb la dansa 

Dies/setmana 
Persones* 

Durada  
dels  

projectes 
 Persones* 

Durada  
dels 

projectes 
1 16,9 9,5  11,8 9,4 
2 25,0 14,1  16,2 12,9 
3 24,6 13,9  16,2 12,9 
4 15,8 8,9  10,3 8,2 
5 56,2 31,6  33,8 27,1 
6 15,8 8,9  23,5 18,8 
7 10,4 5,8  7,4 5,9 
NC 13,1 7,4  5,9 4,7 
MITJANA (0-n) 4,2  4,3 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total dies en el conjunt de projectes. 
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Sempre tenint en compte que els resultats fan referència a quan es preparen els 

projectes i no només a les representacions, en cas que es tracti de projectes que 

n’inclouen, la major part dels i les professionals de la dansa fan projectes 

que només es preparen entre setmana (68,8%) així com projectes que es 

fan tant entre setmana com durant els caps de setmana (63,1%). De fet 

els projectes relacionats amb la dansa, es divideixen quasi a parts iguals 

en aquests dos tipus (48,5% i 44,4%).  

 

En el cas de les activitats professionals que no tenen a veure amb el món de la 

dansa, també en la major part es distribueixen tant entre setmana com en el cap 

de setmana (51,3%) de setmana.  

 

 
La gran majoria dels i les professionals de la dansa han fet projectes en els 

que la jornada era continua (72,3%), sent menys els que han fet projectes 

relacionats amb la dansa, que siguin amb jornada partida (36,2%). 

Lògicament, això es deu al tipus de projectes que s’oferten, ja que el 55% són per 

ser executats en una jornada continua.  

 

En el cas dels projectes que no tenen a veure amb la dansa, succeeix el mateix, la 

major part ha fet jornada continua (73,3%). Aquest fet cal relacionar-lo amb el 

tipus de projectes, sovint vinculats amb el món artístic, però també amb la 

possibilitat que els i les professionals cerquin activitats que els permetin fer una 

segona jornada continua en el món de la dansa.  

Taula 64.  Quins tipus de dies? Segons tipus de projecte. 2008-2009 
Relacionats  

amb la dansa 
 

No relacionats 
amb la dansa 

Tipus de dies 
Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
 Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
Només entre setmana 68,8 48,5  44,1 39,5 
Tant entre setmana com  
divendres i caps de setmana 

63,1 44,4  57,4 51,3 

Només divendres  
i caps de setmana 

10,0 7,0  10,3 9,2 

Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total tipus de dies en el conjunt de projectes. 
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Finalment, cal dir que pràcticament la totalitat dels i les professionals dedica 

més hores als projectes relacionats amb la dansa (80%), ja que la gran 

majoria de projectes requereixen aquesta dedicació (62,3%). Aquesta situació es 

dóna en menor mesura en el cas dels projectes no relacionats amb el món de la 

dansa, encara que també són força els i les professionals que a part de les hores 

previstes dediquen hores addicionals (47,1%).  

 

 
VI.2.7. Remuneració 
 

Finalment, cal analitzar quina remuneració perceben els/les professionals de la 

dansa a Catalunya per raó dels projectes laborals en els que participen.  

Taula 65.   Quin tipus de jornada?. Segons tipus de projecte. 2008-2009 
Relacionats  

amb la dansa 
 

No relacionats 
amb la dansa 

Tipus de jornada 
Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
 Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
Continua 72,3 55,0  73,3 68,8 
Partida 36,2 27,5  26,7 25,0 
NC 13,8 11,3  6,7 6,3 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total tipus de jornada en el conjunt de projectes. 

Taula 66. Les hores que contemplava l’activitat eren totes les hores que feia? O 
pel contrari a més de les hores que dedicava a l’activitat en sí, també 
dedicava altres hores addicionals (preparació de classes, repàs de 
coreografies, documentació, investigació, creativitat al marge, per 
compte propi...)?. Segons tipus de projecte. 2008-2009 

Relacionats  
amb la dansa 

 
No relacionats 
amb la dansa 

Dedicació 
Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
 Persones* 

Durada 
dels 

projectes 
A part es dediquen 
hores al marge 

80,0 62,3  47,1 43,2 

Són totes 48,5 37,7  61,8 56,8 
Base 260 **  68 ** 
*MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
** Total tipus de jornada en el conjunt de projectes. 
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Globalment, la mitjana d’ingressos mensuals nets per projecte relacionats 

amb el món de la dansa és de 801€. En el cas dels projectes no relacionats amb 

el món de la dansa de 807€6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta mitjana de 801,3€ amaga tres situacions diferenciades però igualment 

precàries: concretament, el 43,8% dels i les professionals quan fan un projecte 

relacionat amb el món de la dansa de mitjana ingressen menys de 600€ mensuals 

nets. Un de cada 4 (24,2%), ingressa entre 800 i 1000€ mentre que només el 

31,9% ingressa més de 1000€ mensuals de mitjana en un projecte relacionat amb 

la dansa.  

                                                 
6 El càlcul d’aquesta estimació és polietàpic: en primer lloc s’ha imputat el punt mig de l’interval 

d’ingressos declarat, fent servir per l’interval màxim i mínim el límit del mateix. En segon lloc, s’ha 
calculat la mitjana de mitjanes del conjunt de projectes realitzats. En el cas que en algun dels 
projectes s’indiqués que no existien ingressos regulars el valor s’ha anul·lat del càlcul. En el cas que 
l’enquestat/ada no contestés la pregunta s’ha imputat la mitjana estimada. Aquest valor correspon a la 
mitjana de mitjanes dels valors descriptius directes de cada variable (10 variables, mitjana de 
mitjanes=728,9€). Aquest sistema d’imputació manual s’ha realitzat tres vegades: total projectes, 
projectes relacionats amb la dansa i projectes no relacionats amb la dansa.  

Gràfic 11. Estimació dels ingressos 
mensuals nets per cada projecte 

(mitjana) 
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Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  
dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
Consulteu Veure sistema de càlcul a peu de pàgina 
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Taula 67.   Estimació ingressos mensuals nets per projecte. 
Segons tipus de projecte. 2008-2009 

Estimació ingressos 
mensuals nets per projecte 

Projectes 
relacionats  

amb la dansa 

Projectes 
NO relacionats  
amb la dansa 

400€ o menys 28,5 23,5 
401 a 600€ 15,4 13,2 
601 a 800€ 24,2 27,9 
801 a 1000€ 9,6 16,2 
1001 a 1200 8,1 7,4 
1201 o més 14,2 11,8 
MITJANA ESTIMADA  801,3€ 807,8€ 
TOTAL 100% 100% 
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VII. L’atur 
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VII.1. L’atur durant la temporada 2008-2009 
 

Com s’ha comentat en el capítol anterior, l’11,5% de les persones que declaren 

estar actives afirmen estar a l’atur, una situació que varia principalment en funció 

dels anys que es porta a la professió, ja que entre els que declaren estar a l’atur, 

l’antiguitat a la professió es redueix a 13 anys.  

 

Aquest percentatge d’atur entre el total d’actius equival a 32 enquestes del total de 

la mostra, de tal manera que no es poden analitzar els resultats amb valor 

estadístic respecte a la resta de qüestions relatives a aquest perfil: temps a l’atur, 

tinença i tipus de prestacions, imports i si es combina la situació d’atur amb la 

preparació d’altres projectes.  

 

Tanmateix, si bé els resultats no tenen valor estadístics, cal valorar la interpretació 

qualitativa dels resultats. Així, es pot apuntar que d’aquests 32 professionals que es 

troben a l’atur, 10 (31,3%) fa més de sis mesos que viuen aquesta situació. 

Tanmateix, el més freqüent és que es tracti de persones que fa menys de 6 mesos 

que ho estan 14 persones (43,7%), de les quals 9 fa menys d’un pes (28,1%).  

 

Només la meitat (15) dels 32 professionals que estan a l’atur afirmen rebre algun 

tipus de prestació, principalment la prestació per desocupació (10), si bé la resta 

afirmen que es tracta de l’ajuda per a aturats que no tenen dret a prestació i el 

PIRMI o renda mínima d’inserció per a els ciutadans i ciutadanes amb greus 

dificultats econòmiques i socials.  

 

A més dels 32 professionals que estan a l’atur, 11 (34,4%) declaren estar en 

procés de preparació d’algun projecte relacionat amb el món de la dansa.  

 

En canvi, els resultats en la perspectiva d’una temporada tipus tenen majors 

possibilitats d’anàlisi. Així, el 31,9% dels i les professionals en actiu durant la 

temporada 2008-2009 van passar algun període a l’atur.  

 

El més freqüent, és que es tracti de persones que han estat a l’atur entre 1 i 5 

mesos (17,9%) mentre que el 12,8% s’hi ha passat 6 mesos o més.  

 

D’aquesta manera, en conjunt els professionals actius en una temporada tipus 

passen una mitjana de 1,7 mesos a l’atur. Aquesta magnitud traduïda entre els que 

han estat a l’atur realment, significa una mitjana de 5 mesos a l’atur.  
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Per norma general, els períodes d’atur són continuats (58,4%), si bé el 41,6% va 

passar els temps d’atur en moments diferents de la temporada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No es detecta un perfil clar que es vegi més afectat per les situacions d’atur. 

Només entre els professionals d’entre 30 i 39 anys el percentatge dels que 

han estat en algun moment a l’atur és significativament superior (40,4%). 

Però no es tradueix ni en la durada d’aquest període ni en la continuïtat o no 

del mateix.  

 

 

Taula 68.  En total quants mesos va 
estar a l’atur? 2008-2009 

Mesos a l’atur Total 

Sense atur 60,6 
Algun període d’atur 31,9 

Entre 1 i 5 mesos 18,6 
6 mesos o més 13,3 

MITJANA MESOS (TOTAL) 1,7 
MITJANA MESOS (aturats) 5,0 
Nc 7,5 
Base (en actiu*) 279 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui 
treballant, buscant feina i/o estudiant, durant la temporada. 

Gràfic 13. Aquests mesos van ser seguits o 
distribuïts en períodes diferents? 

Seguits
58,4

En 
períodes 
diferents

41,6

Base (va estar a l’atur): 89 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Gràfic 12. Va passar alguna temporada a 
l’atur? 2008-2009 

Sense 
atur
60,6

Atur en 
algun 

període
31,9

Nc
7,5

Base: 279 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui 
treballant, buscant feina i/o estudiant, durant la temporada 

Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  
dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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VII.2. La cobertura en cas d’atur 
 

Pràcticament la meitat dels i les professionals que viuen algun període 

d’atur en una temporada normal no reben cap prestació per desocupació 

(48,3%).  

 

• Si bé, la base estadística no permet fer-ne una anàlisi rigorosa, es pot 

afirmar que la manca de cobertures és més generalitzada entre els més 

joves, menors de 30 anys (el 75% dels que van tenir algun període d’atur no 

tenien cap prestació).  

 

Per la mateixa raó, el fet de només comptar amb 43 enquestes de professionals 

que van estar a l’atur, ha de contextualitzar la validesa de la informació que se’n 

deriva d’aquest segment. D’aquesta manera, entre les persones que declaren haver 

rebut alguna prestació d’atur, la durada mitjana d’aquesta prestació és de 5,2 

mesos, tractant-se principalment de la prestació d’atur contributiva (83,7%).  

 

D’altra banda, la distribució dels imports d’aquesta prestació no mostraria un patró 

dominant, de tal manera que són quasi tants els que van percebre 450€ o menys 

(25,6%), com els que van percebre de 451 a 750€( 30,2%) o de 751 a 900€ 

(30,2%). Cal recordar de nou, però, que aquesta informació es facilita 

exclusivament de manera orientativa ja que la base de resposta (43 enquestes) no 

permet afirmar els resultats amb fiabilitat estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestació d’atur 83,7 
Ajuda a aturats  
(no és prestació d’atur) 14,0 

Altres (beques de menjador, 
ajuda a la maternitat) 11,6 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 
manera que el total suma més del 100%. 

450€ o menys 25,6 
De 451 a 750€ 30,2 
De 751 a 900€ 30,2 
901€ o més 9,3 
NC 4,7 

Gràfic 14. En algun moment va rebre 
alguna prestació o ajuda de l’estat o 

d’altres administracions? 

Sí
48,3

No
51,7

Base (va estar a l’atur): 89 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Mitjana de mesos de prestació: 5,2  
(base: 43 persones que van rebre prestació) 
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VII.3. Previsió en cas d’atur 
 
Només el 5,2% dels i les professionals de la dansa a Catalunya declara 

disposar d’algun tipus d’assegurança privada per els períodes d’atur. 

Aquest percentatge encara és més reduït entre les persones actualment actives 

(4,7%).  

 
 

• Aquesta és una situació totalment generalitzada, ja que no es detecten 

diferències estadísticament significatives ni en funció de les característiques 

sociodemogràfiques (edat, sexe...), ni en funció del perfil formatiu. Tampoc 

en funció de la situació laboral ni perfil laboral, és a dir, tant si es va estar a 

l’atur o no en la temporada analitzada, com si es va rebre prestació o no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així, només 15 enquestats afirmen disposar d’algun tipus d’assegurança per a casos 

d’atur, de tal manera que la informació sobre el tipus d’assegurança que és només 

es pot analitzar de manera qualitativa, sense dotar aquests resultats de validesa 

estadística. Concretament, només 9 persones descriuen el tipus de cobertura de la 

que es tracta, però de manera poc precisa, ja sigui afirmant que es tracta d’una 

cobertura a partir d’una assegurança mèdica (6), d’un producte mutual sense 

concretar més (2) o d’una cobertura per a casos de baixa (1).  

 

Tot sembla indicar doncs, que, a part de la seva baixa presència entre les opcions 

dels i les professionals de la dansa, pot existir certa confusió sobre els sistemes de 

previsió per a casos d’atur, o les prestacions en casos de baixa que hi ha en altres 

cobertures assistencials.  

 

Taula 69.  Pensant en els períodes d’atur, disposa 
vostè, d’algun tipus d’assegurança 
privada? 

 Total Actius/ves* 

Sí 5,2 4,7 
No 92,4 92,8 
Nc 2,4 2,5 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui treballant, buscant 
feina i/o estudiant, en l’actualitat 
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VIII. Les lesions 
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VIII.1. Les lesions actualment 
 

Actualment, el 12,4% del/les professionals de la dansa declaren patir alguna lesió, 

que en la major dels casos dura més d’un any (6,2%).  

 

• Aquesta proporció que és pròpia de les persones en actiu (12,6%) no mostra 

cap patró diferenciat en funció de les característiques personals o 

formatives. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanmateix, com en el capítol anterior, el percentatge de professionals enquestats 

que es declaren lesionats no equival a prou enquestes com per poder fer-ne una 

anàlisi rigorosa de la resta de característiques d’aquesta situació. Així i tot, donat 

que es disposa de 36 enquestes amb informació es descriuen aquestes de manera 

qualitativa, sense que les situacions que es descriuen a continuació tinguin la 

propietat de poder ser inferides al conjunt dels/les professionals.  

 

Així, aquestes 36 persones que declaren estar lesionats en l’actualitat, en la gran 

majoria dels casos (33, 91,7%) afirmen que es tracta d’una lesió que els hi permet 

continuar treballant sigui en el món de la dansa o no.  

 

Cap d’ells/elles perceben cap prestació relacionada amb el fet de patir una lesió. A 

més, la major part (22, 61,1%) dels que es declaren lesionats es troben preparant 

algun projecte professional. 

 

Taula 70.  Quant de temps fa que està 
lesionat/da? 

Durada de la lesió Total 

No està lesionat/ada 87,6 
Està lesionat/ada 12,4 

Menys d’un mes 1,0 
Entre 1 mes i 6 mesos 3,4 

Més de 6 mesos a un any 1,7 
Més d’un any 6,2 

Base 290 
 

Gràfic 15. Actualment, està lesionat/da? 

Sí
12,4

No
87,6

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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VIII.2. Les lesions durant la temporada 2008-2009 
 

Centrant l’anàlisi en la temporada tipus, 2008-2009, el 15,8% declara que 

va passar alguna temporada lesionat/ada, una proporció similar a la que 

afirma que en l’actualitat pateixen algun tipus de lesió. La major part afirma que la 

lesió va durar entre 1 i 5 mesos (9,7%), sent la durada mitjana entre els lesionats 

de 5,4 mesos.  

 

Aquesta situació si se situa en el context del conjunt de professionals, implica que 

de mitjana un professional de la dansa passa un mes (0,9) lesionat/ada en 

una temporada normal.  

 

• Tampoc en aquesta qüestió es detecten diferències substantives quant al fet 

de patir lesions o no durant una temporada normal, entre els diferents grups 

sociodemogràfics o formatius. L’única dada a apuntar és el fet que entre els 

homes la durada de les lesions és més curta, ja que 17,0% declara que la 

lesió va durar de 1 a 5 mesos, mentre que entre les dones aquesta situación 

es redueix al 8,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 71.  En total quants mesos va 
estar lesionat? 2008-2009 

Mesos lesionat Total 

Sense lesions 83,5 
Algun període de lesions 15,8 

Entre 1 i 5 mesos 9,7 
6 mesos o més 6,1 

MITJANA MESOS (TOTAL) 0,9 
MITJANA MESOS (lesionats) 5,4 
Nc 0,7 
Base (en actiu*) 279 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui 
treballant, buscant feina i/o estudiant, a la temporada 

Gràfic 16. Va passar alguna temporada a 
lesionat? 2008-2009 

Lesionat
/ada
15,8

No 
lesionat

83,5

Nc
0,7

Base: 279 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, 

ja sigui treballant, buscant feina i/o estudiant. 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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De la mateixa manera que en el cas de l’estudi de les lesions en l’actualitat, només 

es compta amb 44 enquestes de professionals que van patir alguna lesió en la 

temporada 2008-2009, de tal manera que l’estudi de la resta de característiques 

sobre aquesta situació s’ha de realitzar de manera qualitativa, ja que no hi ha prou 

base per poder fer inferència estadística.  

 

Les persones que declaren haver patit alguna lesió, per norma general, afirmen que 

es va tractar d’un període continuat (37 enquestes que equivalen al 84,1% dels 

lesionats/ades). 

 

La major part, informa de que es tractava d’una lesió que li permetia treballar en el 

món de la dansa o no (24 enquestes, 54,5%), mentre que la següent situació més 

freqüent és que es tractés d’una lesió que va invalidar pel treball durant 1 mes (10 

casos).  
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VIII.3. La cobertura i la previsió en cas de lesió 
 

Dels i les 20 professionals que declaren haver patit alguna lesió que els implicava 

una invalidesa per a treballar tant en el món de la dansa com en altres activitats, 

15 no van rebre cap tipus de prestació (75%). 

 
De fet, actualment el 66,2% dels i les professionals de la dansa a Catalunya 

declaren no disposar de cap tipus d’assegurança privada per a casos de 

lesió, un percentatge igual de generalitzat entre els que estan actualment en actiu.  

 

Tot i això, disposar d’algun sistema de previsió (33,4%) en cas de lesió és 

més habitual que disposar-ne per a casos d’atur (5,2%, com s’ha detallat 

en l’apartat anterior). 

 

• El fet de comptar amb una assegurança per a casos de lesió és més freqüent 

entre els/les professionals de més edat, de 40 anys o més (40,6%) i les 

persones de nacionalitat espanyola (37,3%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mutualitats (27,8%), les assegurances que inclouen prestacions mèdiques 

(26,8%) i les assegurances de salut (21,6%), són les modalitats asseguradores que 

més es mencionen. Tanmateix, en la descripció facilitada pels enquestats resulta 

prou imprecisa com per matissar les diferències de cada tipus i les cobertures de les 

mateixes.  

 

Altres persones informen de sistemes de previsió relacionats amb prestacions 

econòmiques (9,3%) o baixes laborals (7,2%).  

 

Taula 72. Disposa vostè, d’algun tipus 
d’assegurança privada per a casos de 
lesions? 

 Total Actius/ves* 

Sí 33,1 33,4 
No 66,5 66,2 
Nc 0,4 0,4 
Base 290 279 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui treballant, buscant 
feina i/o estudiant, en l’actualitat 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 93/130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 73.  En què consisteix aquesta 
assegurança? 

Tipus assegurança % 

Mútua 27,8 
Prestacions sanitàries 26,8 
Assegurança mèdica 21,6 
Prestacions econòmiques 
(cobra baixa laboral no especifica quina) 9,3 

Cobreix baixes  
(no es dedueix el tipus de prestació que rep) 7,2 

NC 7,2 
Base (disposa d’assegurança per cas de lesió) 97 
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VIII.4. Reconversió laboral en cas de lesió 
 

Aquesta falta de previsió es tradueix en que 1 de cada 4 professionals, si 

patís una lesió que l’impedís treballar en el món de la dansa, no sap què 

faria (24,8% entre els actuals actius). 

 
Entre la resta, la majoria (53,8%) declara que es dedicaria a altres activitats 

relacionades amb la dansa, mentre que només una proporció molt reduïda (11%) 

optaria per orientar la seva carrera professional a activitats no relacionades amb el 

món de la dansa.   

 

• Mentre que ni l’edat, ni el sexe, ni la nacionalitat impliquen diferències 

substancials en aquest aspecte, sí ho fa la formació de base que es té. Així, 

les persones amb estudis secundaris optarien en major mesura a activitats 

no relacionades amb el món de la dansa (16,5%), mentre que entre les que 

tenen formació superior aquesta opció es redueix al 7,7%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquells/es que tenen clar que es reorientarien la seva carrera a d’altres activitats 

relacionades amb la dansa, pensen principalment en la docència (37,8%). En segon 

lloc, destaquen opcions com la de coreògraf/a (26,3%), creador/a (25,6%) i 

director/a (23,1%).  

 
També són freqüents els que apostarien per ser actor/Actriu (19,9%), assistent de 

coreografia (18,6%) o investigador/a (17,9%).  

 

Cal tenir present però, que tot i estar pensant en una lesió, alguns dels/les 

professionals continuarien en el món de la interpretació com a intèrpret (6,4%) o 

ballarí/na (3,8%), fet que cal relacionar amb opcions compatibles amb certes 

lesions.  

Taula 74.  Pensant en les lesions, què faria vostè si tingués 
una lesió que l’impedís dedicar-se a la dansa? 

Reconversió Total En actiu* 

Es dedicaria a altres activitats 
relacionades amb la dansa 

54,3 53,8 

Es dedicaria a altres activitats  
no relacionades amb la dansa 

11,5 11,0 

No sap què faria 23,7 24,8 
NC 10,5 10,4 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui treballant, buscant feina i/o 
estudiant, actualment 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 95/130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la seva banda, els 32 professionals que optarien per activitats no relacionades 

amb el món de la dansa, mencionen diversitat de professions i ocupacions, entre 

les que destaquen les relatives a les teràpies físiques i de la salut (fisioteràpia, 

pilates, infermeria...). De fet només 1 persona declara que es dedicaria a la 

docència, i 3 a d’altres arts (música o artesania) mentre que la resta menciona 

oficis i ocupacions que van des del periodista fins a mosso de magatzem.  

 

Taula 75.  A quines activitats relacionades amb la dansa 
es dedicaria? 

Activitats relacionades  
amb la dansa 

Total 

Professor/a 37,8 
Coreògraf/a 26,3 
Creador/a 25,6 
Director/a 23,1 
Actor/Actriu 19,9 
Assistent de coreografia 18,6 
Investigador 17,9 
Dansaterapeuta 13,5 
Assistent de moviment 12,2 
Responsable de gestió 10,3 
Escriptor/a 9,0 
Altres Terapeutes 8,3 
Auxiliar de gestió 7,1 
Director/a de moviment 7,1 
Intèrpret 6,4 
Vídeorealitzador/a 6,4 
Mànager 5,8 
Repetidor/a 5,1 
Crític/a 4,5 
Ballarí/na 3,8 
Historiador/a 3,2 
Altres ( 5,8 
NC 7,1 
Base (en cas de lesió es dedicaria a activitats  
relacionades amb la dansa 

156 

MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 
100%. 
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IX. La jubilació: previsió 
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Com s’ha descrit a l’inici de l’informe, la gran majoria dels/les professionals que han 

participat en l’estudi són persones que estan actualment en actiu, de tal manera 

que només el 4,1% dels enquestats es troba inactiu, és a dir, no treballa, ni 

estudia, ni busca feina. Es tracta de 12 persones de les quals només 3 declaren ser 

jubilats o pensionistes, de tal manera que es tracta d’un col·lectiu amb una molt 

baixa representació a la mostra i no pot ser analitzat per sí mateix7.  

 

Tanmateix, s’ha interrogat sobre quina és la situació asseguradora en cas de 

jubilació per al conjunt de professionals. Així, disposar d’una assegurança 

privada de jubilació és un fenomen força reduït (17,3%), de tal manera 

que 8 de cada 10 no disposa de cap sistema de previsió de jubilació 

(81,7%).  

 

• Com en el cas dels sistemes de previsió en cas de lesió, disposar d’una 

assegurança de jubilació és significativament més habitual entre els/les 

professionals de més edat, de més de 40 anys (32,1%) i els que són de 

nacionalitat espanyola (19,1%).  

 

• Si bé el nivell formatiu no determina per sí mateix aquest fet, sí que es pot 

indicar que entre aquells que tenen un currículum centrat en la formació no 

reglada els que tenen algun sistema de previsió privada en cas de jubilació 

es redueix al 8,3%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Tanmateix, de les 3 persones que declaren ser jubilats o pensionistes, 1 afirma no tenir cap mena de 

prestació  

Taula 76. Pensant en la jubilació, disposa vostè, 
d’algun tipus d’assegurança privada de 
jubilació? 

 Total Actius/ves* 

Sí 17,3 16,9 
No 81,7 82,1 
Nc 1,0 1,0 
Base 290 278 
*En actiu: professionals que declaren estar en actiu, ja sigui treballant, buscant 
feina i/o estudiant, en l’actualitat 
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Si bé es tracta de només 48 enquestes es pot afirmar que els plans de pensions 

(64,6%) són l’opció més generalitzada entre aquells que tenen alguna assegurança 

amb aquest objectiu, si bé cal recordar que només representa l’11,2% dels i les 

professionals de la dansa de Catalunya. En segon lloc se situen els plans de 

jubilació (20,8%).  

 

De nou, cal tenir present que la informació recollida per enquesta no permet 

matissar amb prou precisió en què consisteix cada tipus d’opció asseguradora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula 77. En què consisteix aquesta 
assegurança? 

Tipus assegurança Total Disposa 

No disposa 82,7 -- 
Disposa 17,3 100 

Pla de pensions 11,2 64,6 
Pla de jubilació 3,6 20,8 

Sistema d’estalvis 1,8 10,4 
Assegurança de vida 0,4 2,1 

NC 0,3 2,1 
NC 0,0 -- 
Base  290 48* 
* Disposa d’assegurança privada de jubilació 
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X. La reconversió laboral 
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X.1. Relació amb la interpretació 
 

La gran majoria dels i les professionals de la dansa de Catalunya han estat 

ballarins o ballarines professionals (81,7%) al llarg de la seva carrera, de 

tal manera que es redueix al 15,9% els que no ho han estat. Concretament, el 

25,5% ja no ballen en l’actualitat. 

 

• El fet d’haver estat ballarí o ballarina professional és significativament més 

freqüent entre els homes (95,9%) i entre els que tenen una formació 

centrada en formació reglada (90,8%).  

 

En canvi, entre les dones (18,3%) i els que tenen una formació centrada en 

la formació no reglada (25%), el pes dels que no han estat ballarins/nes 

professionals és més elevat.  

  

• Lògicament, el percentatge de ballarins/nes que en l’actualitat interpreten és 

força més elevat entre els més joves, de fins a 30 anys (75,4%) però també 

entre els que tenen entre 30 i 40 anys (66,7%). A més, tot i que entre els 

majors de 40 anys hi ha un percentatge important dels que no ballen en 

l’actualitat (45,3%), el 34,9% sí ho fa.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 78. Al llarg de la seva carrera 
o actualment, ha estat 
vostè ballarí/na 
professional? 

 Total 

Sí 81,7 
Sí, ho sóc actualment 56,2 

Sí, però ja no ballo 25,5 
No, mai he ballat  
professionalment 

15,9 

NC 2,4 
Base 290 
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X.2. La visió de la reconversió 
 

Per tal d’analitzar quina visió es té de la reconversió professional, s’han contrastat 

dues situacions reals: d’una banda, els i les professionals que actualment ballen i 

d’altra els que ja han deixat de ballar. Aquesta doble visió permet estimar fins a 

quin punt s’ajusta la visió de futur dels actuals ballarins/es amb la realitat dels seus 

col·legues que han deixat de ballar. 
 

En primer lloc, cal dir que l’edat en que els actuals ballarins/es pensen 

deixar de ballar (47,2 anys) i l’edat a la que ho han fet realment els que ja 

no ballen (31,3 anys) en l’actualitat és molt diferent.  
 

Així, entre els/els professionals que actualment ballen, el més habitual és 

no haver pensat quan s’acabarà (46%). A més, quasi 1 de cada 4 opina que no 

deixarà de ballar mai (23,3%), de tal manera que la falta de previsió cal 

generalitzar-la al 69,3% dels ballarins i ballarines en actiu.  

 

Tanmateix els que posen data, estimen que deixaran de ballar entorn els 47 anys. 

Cal dir però, que l’edat més mencionada són els 40 anys. Sent quasi tants els que 

declaren que ho faran abans dels 40 (14,7%) com aquells que pensen que ho faran 

després dels 40 (16%).  

 

• Lògicament, si bé la mostra disponible per cada tram d’edat no permet fer 

inferències generals, hi ha una relació amb l’edat, de tal manera que tant els 

més joves, menors de 30 com els de 30 a 40 anys, pensen deixar de ballar 

entorn els 44 anys, mentre que els més grans de 40 ja pensen en els 58 

anys per deixar de ballar.   

 

• Cal dir també, que entre les persones amb formació universitària, el pes dels 

que declaren que no pensen deixar mai de ballar és significativament 

superior (28,1%). 

 

En canvi, entre els professionals que ja no ballen, l’edat mitjana a la qual es va 

deixar de fer-ho són els 31,3 anys, ja que una part significativa va deixar de ballar 

abans dels 30 (40,5%).  

 

• La mostra disponible per aquest segment no permet analitzar dins del 

mateix les diferències per sexes, edats o d’altres variables.  
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Quant a la professió que s’exerceix un cop finalitzada la vida com a ballarí o 

ballarina, entre que ballen actualment el ventall de possibilitats que es creu que 

s’exercirà és força més divers que el ventall de professions que els que han deixat 

de ballar ja han exercit realment.  

 

D’aquesta manera, la docència és la sortida esperada per bona part dels 

actuals ballarins/es (36,8%), però el cert és que és una opció molt més 

majoritària en el cas dels que ja han deixat de ballar (66,2%).  

 

Així, d’altres professions que estan en el desideratum dels actuals ballarins i 

ballarines són exercides pels que ja no ballen en força menor proporció. És el cas, 

per exemple, de la coreografia (22,7% vs. 10,8%), la creació (19,6% vs. 5,4%), la 

direcció (15,3% vs. 10,8%),  

 

Les persones que estan actives com a ballarins/es mostren una gran diversitat 

d’opcions de cara al futur, centrades especialment en el món de la dansa. Destaca 

especialment el pes de la docència (36,8%), seguida a molta distància de la 

coreografia (22,7%), la creació (19,6%) o la direcció (15,3%).  

 

Cal dir però, que aquesta diferència entre el que els actuals actius pensen del futur, 

i la realitat dels que ja han passat un procés de reconversió, no és determinista, és 

a dir, no vol dir que no s’ampliïn les possibilitats futures pels actuals ballarins i 

ballarines, però sí que la magnitud de la distància sembla apuntar a una major 

concentració en la docència que en la resta de possibilitats professionals.  

Taula 79. Pensant en el futur, a 
quina edat creu que 
deixarà d’exercir la seva 
activitat professional com 
a ballarí/na? 

Ballen actualment Total 

Entre 30 i 40 anys 14,7 
Més de 40 anys 16,0 
Mai 23,3 
No ho he pensat 46,0 
MITJANA EDAT 47,2 
Base (actualment balla) 163 

Taula 80. A quina edat va deixar 
d’exercir la seva activitat 
professional com a 
ballarí/na? 

No ballen actualment Total 

Abans dels 30 40,5 
Entre els 30 i els 40 anys 51,4 
Més de 40 anys 6,8 
Nc 1,3 
MITJANA EDAT 31,3 
Base (actualment no balla) 74 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 103/130 

 

Altrament, cal mencionar que el pes dels que creuen que en el futur tindran una 

professió no relacionada amb la dansa (19,6%) i dels que actualment tenen 

aquesta situació un cop passada la reconversió laboral (21,6%) és molt similar.   

 

Centrant l’estudi sobre les persones que estan actives com a ballarins/es cal dir que 

mostren una gran diversitat d’opcions de cara al futur, centrades especialment en 

el món de la dansa. Com s’ha comentat, destaca especialment el pes de la docència 

com a opció de futur (36,8%), seguida a molta distància de la coreografia (22,7%), 

la creació (19,6%) i la direcció (15,3%).  

 

Cal dir, que el 15,3% declara que no ha pensat quina serà la seva dedicació futura.  

 

 

Taula 81.  Què farà quan deixi de ballar? 
Quina o quines seran les seves 
activitats professionals? 

Ballen actualment Total 

Professor/a 36,8 
Coreògraf/a 22,7 
Creador/a 19,6 
Director/a 15,3 
No ho he pensat 15,3 
Actor/Actriu 10,4 
Assistent de coreografia 9,8 
Assistent de moviment 8,6 
Responsable de gestió 6,7 
Investigador 6,1 
Dansaterapeuta 6,1 
Director/a de moviment 6,1 
Altres Terapeutes 5,5 
Escriptor/a 4,3 
Vídeorealitzador/a 3,7 
Repetidor/a 2,5 
Crític/a 2,5 
Historiador/a 1,8 
Mànager 1,2 
Altres relacionats amb la dansa  
(concertista de castanyoles, clown, 
comissari de festivals, botiga…) 

12,3 

Altres no relacionats amb la dansa  
(gestió empresarial, hostaleria, educació 
infantil…) 

19,6 

Base (actualment balla) 163 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 

que el total suma més del 100%. 

Taula 82.  Què va fer quan va deixar de 
ballar? Quina o quines van ser 
les seves activitats 
professionals? 

No ballen actualment Total 

Professor/a 66,2 
Coreògraf/a 10,8 
Director/a 10,8 
Dansaterapeuta 6,8 
Actor/Actriu 5,4 
Assistent de coreografia 5,4 
Creador/a 5,4 
Responsable de gestió 5,4 
Escriptor/a 2,7 
Mànager 2,7 
Altres relacionats amb el món 
de la dansa (1 cas: terapeúta, 
videorealització, organització 
d'esdeveniments, producció, 
regidoria...) 

28,4 

Altres no relacionats amb el 
món de la dansa (administració, 
botigues, selecció de personal, docència 
d'altres matèries,jardí d'infants…) 

21,6 

Base (actualment no balla) 74 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 

manera que el total suma més del 100%. 
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X.3. La vivència de la reconversió 
 

Tanmateix, la vivència de la reconversió laboral és força menys complexa del que 

caldria imaginar. Així, el 67,6% declara que deixar de ballar va ser un procés fàcil o 

molt fàcil (67, 6%). Aquesta és l’expectativa de la major part dels que actualment 

ballen (39,9%), si bé entre els que encara no ho han viscut hi ha una part 

important que no saben com serà la seva vivència del mateix (28,8%).  

 

Cal dir, a més, que el pes dels que consideren que la seva reconversió passarà per 

dificultats (31,3%), és molt similar al dels que ho han viscut d’aqueta manera 

(29,7%).  

 

• Pensant en els professionals que actualment ballen, són les dones les que en 

major mesura no saben com serà la seva reconversió (33,1% vs. 15,4% 

dels homes).  

• A més, entre els professionals majors de 40 anys, l’optimisme sobre com 

serà la reconversió és força més generalitzat (54,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre els actuals ballarins i ballarines, es referma l’elevat nivell d’imprevisió en el 

fet que la major part no sap especificar quines creu que poden ser les principals 

dificultats que es tindran en el procés de reconversió (39,3%). Tanmateix, l’11,7% 

creu que no tindrà cap dificultat. De fet, el 27% dels que ja han passat per aquesta 

experiència considera que no va tenir cap problemàtica concreta.  

Gràfic 17. Com pensa que serà la 
seva reconversió professional? 
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N o  ho  saben
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Base (actualment balla): 163 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Gràfic 18. Com va ser la seva 
reconversió professional? 
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Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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Malgrat aquesta situació entre els que encara no han passat per aquesta 

experiència i els que sí hi ha una elevada coincidència en que les qüestions 

emocionals (9,2% i 9,5%) i l’adaptació vital a una nova etapa laboral (10,4% i 

10,8%) són les qüestions que més generen preocupacions.  

 

Cal no oblidar però, que pels que ja han deixat el món del la interpretació els 

problemes econòmics (8,1%) i trobar feina (6,8%), a més de les necessitats de 

reciclatge i formació (8,1%), són aspectes que han dificultat la reconversió laboral. 

Aquests aspectes també estan entre les pors i prevencions dels que actualment 

ballen (11%, 6,1% i 6,1%), quasi en la mateixa proporció.  

 

 

 

 

 

Finalment pensant en les ajudes que calen en aquest procés encaixen de manera 

lògica amb les mancances que s’han viscut o es pensen que es viuran. D’aquesta 

manera, a part dels grups que no saben especificar quines ajudes necessitaran 

(41,7%), o que consideren que no van necessitar cap ajuda en el seu moment 

(28,4%), les principals demandes de futur són les ajudes econòmiques (30,1%), 

unes ajudes que els que ja han passat pel procés també consideren que haurien 

estat necessàries si bé en menor mesura (16,2%), ja que es troben a faltar més 

ajudes de tipus psicològic i emocional (13,5%).  

Taula 83.  Quines són les principals 
dificultats que creu que tindrà? 

Ballen actualment Total 

No sap especificar 39,3 
Cap 11,7 
Dificultats econòmiques 11,0 
Adaptació a una nova etapa 10,4 
Fer-se a la idea de deixar la dansa 
(emocionals, psicològics...) 9,2 

Efectes físics de l'edat 6,7 
Trobar feina 6,1 
Tenir experiència ni formació 6,1 
Competència 1,2 
Problemes legals, reconeixement 
títol, burocràtics 

1,2 

Base (actualment balla) 163 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 

que el total suma més del 100%. 

Taula 84.  Quines són les principals 
dificultats que va tenir? 

No ballen actualment Total 

Cap 27,0 
Adaptar- se a un nova feina,  
una nova etapa 

10,8 

Emocionals 9,5 
Haver de reciclar-se, formar-se 8,1 
Econòmics 8,1 
Trobar feina 6,8 
Dificultats pròpies  
de venir de fora 

4,1 

Admetre limitacions físiques 2,7 
No tenir experiència 2,7 
No tenir ajudes 2,7 
Altres (1 menció: conciliació, 
incertesa, logístics) 4,1 

NC 14,9 
Base (actualment no balla) 74 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 

manera que el total suma més del 100%. 
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Cal dir però, que pels que encara no han passat per aquesta experiència el pes dels 

que demanen ajudes per formar-se per la nova etapa és important (16,6%).  

 

 

Taula 85.  Quins tipus d’ajudes creu que 
necessitarà per afrontar aquest 
procés de reconversió? 

Ballen actualment Total 

No sap especificar 41,7 
Econòmiques: prestacions 
jubilació, beques, subvencions... 

30,1 

Formació 16,6 
Assessorament laboral 5,5 
Psicològiques 3,7 
De gestió (per emprendre projectes,  
gestionar espais...) 3,1 

Contactes laborals 1,8 
Cap 4,3 
Altres (mèdiques, unitat del sector) 4,3 
Base (actualment balla) 163 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal manera 

que el total suma més del 100%. 

Taula 86.  Quins tipus d’ajudes va 
necessitar per afrontar el 
procés de reconversió? 

No ballen actualment Total 

Cap 28,4 
Econòmiques 16,2 
Psicològiques 13,5 
Formació 9,5 
Suport a l’esforç personal 8,1 
Assessorament labora 
(trobar feina) 5,4 

Del mateix sector artístic 5,4 
Mèdiques (per a l’adaptació física) 4,1 
Temps 4,1 
NC 18,9 
Base (actualment no balla) 74 
MÚLTIPLE: es poden mencionar més d’una opció, de tal 

manera que el total suma més del 100%. 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 107/130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. La mobilitat professional 
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XI.1. Característiques de la mobilitat per raó de treball o 
estudis 

 

La gran majoria dels i les professionals de la dansa de Catalunya, han 

marxat alguna vegada fora de Catalunya per exercir la seva professió 

(65,5%). Aquest col·lectiu ha marxat una mitjana de 23,8 vegades al llarg de la 

seva carrera professional, el que equival entre el conjunt de professionals a haver 

marxat una mitjana de 15,9 vegades. 

 

• El fet d’haver marxat alguna vegada de Catalunya és igual de generalitzat 

independent del lloc de naixement. De fet és entre els més joves, de menys 

de 30 anys entre els que hi ha una major proporció dels que han marxat 

alguna vegada de Catalunya (76,8%).  

 

• Tanmateix, entre aquest col·lectiu que afirma haver marxat alguna vegada, 

són els que menys vegades ho han fet, degut a la seva edat (3,8 vegades de 

mitjana), mentre que entre els més grans (de 40 anys o més) la mitjana de 

vegades que s’ha marxat és de 50,4.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 87. Mitjana de vegades que ha 
marxat de Catalunya per 
exercir la seva professió 

 Total 

Mitjana entre els que han 
marxat alguna vegada (1-n) 

23,8 

Mitjana total (0-n) 15,9 
 

Gràfic 19. En el conjunt de la seva 
vida professional en quantes 
ocasions ha marxat fora de 

Catalunya, per exercir la seva 
professió? 

Nc
6,2

No ha 
marxat 

mai
28,3

Ha 
marxat 
alguna 
vegada

65,5

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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Igualment, el 69,3% dels i les professionals de la dansa de Catalunya han marxat 

alguna vegada per estudiar, de tal manera que, en la mateixa línia que per raons 

de feina, quasi 1 de cada 3 no ha marxat mai (27,2%).  

 

Tanmateix, les vegades que s’ha sortit del país per estudiar són força menys, ja 

que la mitjana, entre els que han marxat se situa en 4,9 vegades.  

 

• En aquest cas, però, no es detecten diferències significatives en funció de 

cap variable, ni tant sols l’edat. D’aquesta manera, cal valorar si el fet que 

els joves no marxin més a estudiar fora que els professionals de més edat es 

deu a que encara no ho han fet prou o prou vegades i amb els anys el 

comportament d’aquesta generació farà que augmenti el nombre de sortides 

fora de Catalunya per estudiar, o pel contrari si es tracta d’una generació 

que no marxarà a estudiar fora en el futur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 88. Mitjana de vegades que ha 
marxat de Catalunya per 
estudiar? 

 Total 

Mitjana entre els que han 
marxat alguna vegada (1-n) 

4,9 

Mitjana total (0-n) 3,4 
 

Gràfic 20. En el conjunt de la seva 
vida professional en quantes 
ocasions ha marxat fora de 

Catalunya, per estudiar? 

Nc
3,4

No ha 
marxat 

mai
27,2

Ha 
marxat 
alguna 
vegada

69,3

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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XI.2. Actituds davant la mobilitat 
 

Per a la gran majoria dels i les professionals de la dansa estar disposat a 

marxar fora de Catalunya per desenvolupar una carrera professional és 

una actitud necessària (81,4%), si bé es redueix fins el 58,6% els que estan 

personalment disposats a fer-ho en l’actualitat.  
 

• Entre les persones que tenen una formació de nivell universitari, sigui o no 

relacionada amb el món de la dansa, són encara més els opinen que cal 

tenir disposició a marxar per poder desenvolupar la carrera professional 

(86,8%).  

 

Aquest és l’únic factor que altera els resultats d’aquesta de tal manera, que 

independentment de si s’ha sortit fora a treballar o no la mateixa proporció 

de professionals opina que cal aquesta actitud.  

 

• En canvi, en la disposició actual a marxar existeixen més diferències 

importants. D’una banda, els homes (81,6%) a diferència de les dones 

(53,9%), declaren en una proporció molt superior estar disposats a marxar 

per desenvolupar la seva carrera professional.  

 
També és el cas dels més joves (81,2%), sense que el perfil formatiu tingui 

una implicació rellevant en aquesta disposició.  

 

Entre els que ja han marxat en alguna ocasió per raons de treball (64,2%), 

també és més freqüent que hi hagi actualment aquesta disposició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 22. En la seva opinió, estar 
disposat a marxar fora és una 

actitud necessària per a 
desenvolupar la carrera 

professional de la dansa? 
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Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Gràfic 21. Vostè personalment, fins 
a quin punt està disposat a marxar 

fora per desenvolupar la seva 
carrera professional? 
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La relació entre creure que estar disposat és una actitud necessària i estar 

personalment disposat a fer-ho és intensa però no total, és a dir, hi ha persones 

que creuen que és una actitud necessària i no estan disposats, i n’hi ha que estan 

disposats a marxar però no estan d’acord amb que sigui una actitud necessària.  

 

Tanmateix, la combinació d’ambdues vessants dóna lloc a una tipologia de 

situacions, on la majoria de professionals de la dansa a Catalunya (51,7%) 

està disposat a marxar i creu que és una actitud necessària el fer-ho, per 

poder desenvolupar una carrera professional.  

 

En segon lloc, 1 de cada 4 (25,9%), creu que és una actitud necessària però 

no està en disposició de fer-ho en l’actualitat, mentre que la resta són 

situacions minoritàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fet, quasi 1 de cada 2 professionals de la dansa pensa que en futur 

marxarà fora de Catalunya per desenvolupa la seva carrera professional 

(46,6%). Si bé cal tenir present que un percentatge important no vol contestar 

aquesta pregunta (17,9%), el pes dels que creuen que no marxaran a en el futur és 

del 35,9%.  

 

• De nou, els homes (71,4%) i els més joves (79,7%), a més de les persones 

amb formació superior (57,2%) són els col·lectius entre els que hi ha major 

proporció dels que pensen que en el futur marxaran.  

 

També és el cas, dels que ja han marxat abans per raons laborals (54,2%) i 

dels que creuen que cal estar disposat a fer-ho (51,7%), com a part de les 

actituds per desenvolupar una carrera professional.   

 

Taula 89. Tipologia d’actituds i disposició* 
Creu que és una  

actitud necessària Disposició a marxar 
Totalment o força Poc o gens 

Totalment o força 51,7 6,6 
Poc o gens 25,9 7,9 
Base: 290 
*sumatori 92,1% la resta de casos NC a alguna de les dues opcions. Valors no mostrats 
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Lògicament, la disposició i les expectatives sobre el comportament futur estan molt 

relacionades, de tal manera que el més freqüent és que s0estigui disposat a marxar 

i creure que així serà en el futur (42,4%), mentre que 1 de cada 4 no està disposat 

a marxar ni creu que ho faci en el futur (25,2%).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 90. Tipologia de disposició i futur previst* 
Disposició a marxar 

Creu que marxarà 
Totalment o força Poc o gens 

Totalment o força 42,4 3,8 
Poc o gens 9,0 25,2 
Base: 290 
*sumatori 80,3% la resta de casos NC a alguna de les dues opcions. Valors no mostrats 

Gràfic 23. Creu que en el futur, 
marxarà fora per desenvolupar la 

seva carrera professional? 
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Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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XII. La percepció i vivència de les condicions 
laborals 
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XII.1. Descripció espontània de les condicions laborals i 
principals problemes 

 

Els/les professionals de la dansa de Catalunya descriuen les seves 

condicions laborals de manera negativa. El més habitual és que les 

considerin precàries (44,1%), donades les retribucions baixes, la 

inestabilitat, la temporalitat, la necessitat de pluriocupació o la falta de 

contractació, i simplement dolentes (26,6%).  

 

D’altres professionals remeten a les dificultats i complicacions que passen 

habitualment per descriure les condicions laborals del sector (11%), i en certa 

mesura de manera relacionada, a la falta de marc regulador (7,6%) i a la falta de 

reconeixement professional (5,5%).  

 

Tant sols el 5,2% descriu espontàniament les condicions laborals dels professionals 

de la dansa com a bones o acceptables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 91.  Segons la seva opinió, com descriuria les 
condicions laborals dels/les professionals 
de la dansa? 
Descripció espontània  

de les condicions laborals 
Total 

Precàries (retribucions baixes, inestabilitat,  
temporalitat, pluriocupació, falta de contractació…) 44,1 

Dolentes (malament, fatals, desastroses, pèssimes…) 26,6 
Difícils i complicades 11,0 
Falta de marc regulador 7,6 
Falta de reconeixement professional 5,5 
Bones, acceptables 5,2 
Mediocres (cutres, molt baixes, penoses…) 3,8 
Escassetat d'oportunitats (falta companyies, atur…) 3,8 
Falta de cobertura assistencial  
(no hi ha accés a les prestacions de la Seg. Soc.) 2,4 

Podrien millorar, falta molt per fer 2,1 
Altres (6 o menys mencions)* 5,9 
No sap 0,7 
No contesta 5,2 
Base 290 
ESPONTÀNIA: els enquestats/ades poden respondre literalment el que pensin. 
MÚLTIPLE: els enquestats/ades poden respondre més d’1 opció, per tant la suma de 
la columna supera el 100%.  
* Inclosos en altres: falta d ajuts i subvencions, excés d’hores, moltes hores 

d’assaig, falta de conscienciació col·lectiva, falta difusió de la dansa, formació cara, 
escassa i no regulada, injustes, antiprofessionals... 
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De fet a l’hora de concretar en problemes, l’atur (30%), les precàries condicions de 

contractació (27,6%), així com les retribucions (22,4%) i l’elevada temporalitat 

(18,3%) emergeixen de manera clara en la problemàtica constatada al llarg de la 

recerca.   

 

En un tercer pla, els i les professionals de la dansa consideren que la falta de 

reconeixement professional (12,4%), la falta d’accés a les prestacions de la Seg. 

Soc. (11%) i la falta d’ajuts i subvencions  (11%) són altres problemàtiques laborals 

del seu sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Taula 92.  Quins són els principals problemes 
laborals dels professionals de la dansa en 
l’actualitat? 

Principals problemes Total 

Atur elevat 30,0 
Contractació precària (manca de contractes,  
obliguen a ser autònom i dificultat de ser-ho...) 27,6 

Precarietat en les retribucions 
(preu/hora baix, arbitrari...) 22,4 

Elevada temporalitat i inestabilitat 18,3 
Falta de reconeixement professional 12,4 
Falta d’accés a les prestacions de la Seg. Soc. 
(assistència sanitària, lesions, atur, jubilació...) 11,0 

Falta d’ajuts i subvencions 11,0 
Manca d’un conveni col·lectiu  
o legislació de suport 

4,1 

Competència deslleial, intrusisme 
(manca honestedat professional...) 3,8 

Falta de recolzament institucional 3,4 
Formació cara, escassa i no regulada 2,4 
Necessitat de pluriocupació 2,4 
Altres (6 mencions o menys)* 7,9 
No sap 1,7 
No contesta 6,6 
Base 290 
ESPONTÀNIA: els enquestats/ades poden respondre literalment el que pensin. 
MÚLTIPLE: els enquestats/ades poden respondre més d’1 opció, per tant la suma de 
la columna supera el 100%.  
* Inclosos en altres: falta difusió de la dansa, no es donen oportunitats a les 

companyies, ballarins amateurs, falta de conscienciació col·lectiva, excés d’hores, 
necessitat de moltes hores d’assaig, no es reconeix formació, experiència... 
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XII.2. Comparativa amb altres arts escèniques 
 
En comparació amb altres arts escèniques, la majoria de professionals de 

la dansa considera que les seves condicions professionals són pitjors 

(66,2%), si bé un 19% les considera iguals a les situacions que viuen la majoria 

de professionals de les arts escèniques.  

 

• Són els més joves, de menys de 30 anys (27,5%) i els que tenen un 

currículum centrat en la formació reglada (27,6%) els que consideren en 

major mesura que les seves condicions són iguals a les de la majoria de 

professionals de les arts escèniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 24. En la teva opinió, la situació i condicions 
laborals dels professionals de la dansa són...? 

13,1

66,2

19,0

1,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

N c

P it jo rs 

Iguals que la  majo ria  de
pro fessio nals de les arts

escèniques

 M illo rs

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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XII.3. Comparativa amb altres territoris 
 
A l’hora de compara les condicions dels i les professionals a Catalunya amb d’altres 

territoris d’Espanya, existeix certa divisió d’opinions a més d’un elevat 34,1% que 

no valora aquesta qüestió.  

 

Així, són quasi tants els que opinen que a Catalunya aquestes són iguals 

que a d’altres territoris d’Espanya (26,2%), com els que consideren que hi 

ha unes millors condicions laborals a Catalunya (23,4%). Fins i tot, el 

16,2% opina que a Catalunya les condicions laborals en la dansa són 

pitjors que en d’altres territoris d’Espanya.   

 

• En aquesta qüestió únicament destaca l’opinió dels homes, entre els que és 

força més elevada la creença de que les condicions a Catalunya són millors 

que a d’altres indrets d’Espanya (44,9%).  

 

A més, també és una opinió més generalitzada entre aquells que estan 

disposats a marxar fora per desenvolupar la carrera professional (30%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gràfic 25. En comparació amb altres territoris 
d’Espanya, considera que situació i condicions laborals 

dels professionals de la dansa a Catalunya són...? 
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Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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En canvi, no existeix cap dubte per la gran majoria de professionals de la 

dansa de que les condicions laborals a Catalunya són pitjors que a d’altres 

països occidentals (82,4%).  

 

• Aquesta opinió és corroborada per tots els segments estudiats, inclosos 

aquells professionals que han marxat en alguna ocasió per raó de treball o 

estudi. L’únic col·lectiu entre el que destaca un menor pes dels que estan 

d’acord amb aquest fet  és entre els nascuts a països estrangers, entre els 

que només el 65,3% considera que la situació i les condicions laborals a 

Catalunya siguin pitjors que a d’altres països occidentals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament, com a referents en millors condicions laborals pels professionals de 

la dansa destaquen França (52,1%) i Alemanya (46,6%), seguits a certa distància 

pels Països Baixos (38,6%) i Bèlgica (36,6%). En aquest col·lectiu es pot incloure 

en menor mesura el Regne Unit (27,9%).  

 

 

 

 

Gràfic 26. I en comparació amb altres països 
occidentals, considera que situació i condicions 

laborals dels professionals de la dansa a Catalunya 
són? 
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Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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En opinió dels i les professionals de la dansa canviar la situació i condicions laborals 

passa per desenvolupar una política orientada al foment de la dansa, amb més 

ajudes i subvencions (33,1%) i en segon lloc per dotar al sector de les prestacions 

de la Seguretat Social (19,7%).  

 

En la mateixa mesura es considera que cal incentivar l’oferta amb més companyies, 

amb més estabilitat, de programació, més circuits, el que ha de redundar en 

general en més oportunitats de feina (18,3%).  

 

Igualment, es valora que un major reconeixement professional a través de la 

generació d’una major cultura de la dansa (17,2%) redundaria en un canvi en les 

condicions dels professionals del sector.  

 

Cal no oblidar però, la necessitat de regular la contractació (14,8%), millorar les 

retribucions salarials (11%) i la quantitat i qualitat de la formació (11%) com a 

elements a desenvolupar també mencionats per una part del col·lectiu de 

professionals. 

Taula 93.  En quin o quins països considera que la 
situació i condicions laborals dels 
professionals de la dansa són millors? 
Països amb millor 

condicions laborals 
Total 

França 52,1 
Alemanya 46,6 
Països Baixos 38,6 
Bèlgica 36,6 
Regne Unit 27,9 
EEUU 8,3 
Suïssa 6,9 
Suècia 5,5 
Àustria 5,2 
Països nòrdics 4,8 
Itàlia 4,5 
Altres països(6 casos o menys, 2% o menys)* 2,8 
Tots en general, qualsevol altre occidental 7,2 
No sap 1,7 
No contesta 8,3 
Base 290 
ESPONTÀNIA: els enquestats/ades poden respondre literalment el que pensin. 
MÚLTIPLE: els enquestats/ades poden respondre més d’1 opció, per tant la suma 
de la columna supera el 100%.  
* Inclosos en altres: Dinamarca, Finlàndia, Luxemburg, Noruega, Polònia, 

Portugal, Canadà, Argentina, Austràlia, Mèxic, Cuba, Brasil, Xile, Japó. 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 Pàg. 120/130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 94. Quines de les condicions que creu que s’haurien 
de desenvolupar a Catalunya? 

Condicions a desenvolupar Total 

Ajudes i subvencions  
(a companyies, ballarins/es amateurs, a la creació i la innovació…) 33,1 

Tenir accés a les prestacions de la Seg. Soc.  
(assistència sanitària, lesions, atur, jubilació...) 19,7 

Més oferta (més companyies, amb més estabilitat 
de programació, més circuits, en general més oportunitats de feina) 18,3 

Més reconeixement professional,  
major cultura de la dansa 

17,2 

Regular la contractació  
(regulació específica pel sector, conveni col·lectiu propi…) 14,8 

Millorar retribucions salarials 11,0 
Millorar la quantitat i qualitat de la formació 
(específicament per nens/es) 11,0 

Augmentar l'estabilitat (menys temporalitat) 7,6 
Millorar els espais (més espais, més econòmics, ben equipats) 5,5 
Augmentar difusió de la dansa  
(especialment als mitjans de comunicació) 4,1 

Més qualitat i serietat dins del sector 2,8 
Altres països(6 casos o menys, 2% o menys)* 9,3 
No sap 1,0 
No contesta 13,4 
Base 290 
ESPONTÀNIA: els enquestats/ades poden respondre literalment el que pensin. 
MÚLTIPLE: els enquestats/ades poden respondre més d’1 opció, per tant la suma de la columna 
supera el 100%.  
* Principals casos inclosos en altres:  millorar les condicions laborals en general, facilitar la 

reconversió del ballarí, millorar condicions per autònoms, regular el preu/hora, col lectiu més 
potent, més cosmopolita... 
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XII.4. Comparativa personal amb altres professionals 
de la dansa 

 
Finalment, la major part dels i les professionals de la dansa a Catalunya que 

han participat en l’estudi es declara en una situació similar a la de la 

majoria de professionals del sector (46,9%), mentre que 1 de cada 4 opina 

que personalment té unes condicions millors a la de la majoria de 

companys i companyes de professió (25,5%)  

 

• Els homes (42,9%), els professionals de més edat, de més de 40 anys 

(33%) i les persones nascudes a Espanya (27,8%), són els col·lectius que 

en major mesura declaren que les seves condicions laborals són millors que 

la de la majoria de professionals del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 27. Personalment, considera 
que la seva situació i condicions laborals són...? 
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Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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XIII. Polítiques i actuacions:  
         coneixements i demanda 
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XIII.1. Actuacions demandades a les institucions 

 

A l’hora de formular demandes a la Generalitat de Catalunya, aquestes se 

centren en la dimensió econòmica (49,3%), principalment en forma de 

beques i ajuts, així com subvencions.  

 

En segon lloc, els i les professionals demanden actuacions en el plànol de la 

formació (23,4%), principalment i en el suport al sector i a la imatge i 

reconeixement de la dansa (20,3%). En la mateixa línia i quasi amb la mateixa 

intensitat es demanden actuacions orientades a la sensibilització i educació a la 

societat (18,6%), així com dotar de més recursos al sector (18,3%), amb espais, 

programació, circuïts i xarxes.  
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Taula 95.  Quines actuacions creu que hauria de fer el Govern de la 
Generalitat per recolzar la professió de la dansa? 

Demandes a la Generalitat Total 

Econòmiques 49,3 
Més ajuts, beques, subvencions 14,8 

Més beques i ajuts a la investigació,i per la creació nous projectes 8,6 
Més beques i ajuts a la formació 8,3 

Més inversió, recolzament econòmic, pressupost  7,9 
Més repartiment dels ajuts i subvencions 6,6 

Més subvencions a companyies 5,9 
Ajuts per períodes d’inactivitat (lesió...) 2,4 

Més subvencions i ajuts als teatres 2,1 
Ajuts a artistes 2,1 

Ajuts a espectacles projectes 1,4 
Formació 23,4 

Incloure dansa a les escoles 12,1 
Més oferta formativa per artistes mes escoles 5,2 

Més estudis reglats escoles oficials 4,1 
Controlar qualitat de la formació 4,1 

Suport a la imatge i reconeixement de la dansa 20,3 
Més reconeixement, valoració, donar importància  

i mostrar interès, comprensió sensibilitat pel sector 
13,8 

Més recolzament a la dansa, a la cultura  8,3 
Sensibilització i educació a la societat 18,6 

Difusió i promoció per captar públic 16,6 
Educar el públic 3,4 

Més recursos 18,3 
Augmentar espais d’assaig, creació i exhibició 9,0 

Augmentar i actualitzar la programació espectacles 5,9 
Activar circuits i xarxes 4,1 

Més projecció internacional intercanvis 2,4 
Laboral 10,3 

Assegurar condicions laborals bones 5,2 
Crear un marc legal Conveni col·lectiu 4,8 

Facilitar contractació artistes 1,7 
Règim d’autònom adaptat artistes 0,7 

Suport a la creació d'oferta 8,6 
Assegurar estabilitat companyies per contractar 3,8 

Més companyies 3,1 
Ampliar oferta laboral en general 1,4 

Crear llocs de treball docència 1,0 
Crear una companyia estable a Catalunya 4,8 
Articulació de politiques (Pla Integral) 3,1 
Altres (menys de 5 mencions: més gestió, baixar preus al públic, 
controlar la qualitat) 5,2 

No sap especificar 10,3 
Base 290 
MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
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A l’hora de fer demandes als ajuntaments, si bé es poden classificar en quasi els 

mateixos tipus de demandes, s’observen diferències rellevants respecte a les 

demandes que es fan la Generalitat de Catalunya.  

 

En primer lloc, augmenta de manera important el percentatge de persones que no 

sap especificar quines actuacions creu que haurien de fer els ajuntaments (21%). A 

més, les demandes de tipus econòmic passen a un segon pla (17,9%), sent 

les demandes principals les centrades en la dotació de recursos (41,4%), 

especialment quant a programació, tan quantitat com estabilitat (27,6%) i 

quant a espais (14,8%).  

 

La sensibilització i l’educació a la societat (16,9%) i el suport a la creació d’oferta 

(16,6%) són tipus de demandes quasi tant freqüents com les qüestions 

econòmiques.  

 

En un tercer nivell de demandes se situen les vinculades a la formació (13,8%) i 

amb el reconeixement i imatge de la dansa (10,7%), tenint la resta de qüestions un 

protagonisme reduït.  
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Taula 96. Quines actuacions creu que haurien de fer els 
Ajuntaments per recolzar la professió de la dansa? 

Demandes als Ajuntaments Total 

No sap especificar 21,0 
Més recursos 41,4 

Augmentar programació,  
contractar més espectacle, donar una programació estable 

27,6 

Augmentar espais d’assaig, creació i exhibició, teatres 14,8 
Augmentar circuits, xarxes 2,1 

Mes projecció internacional, fer intercanvis 0,7 
Econòmiques 17,9 

Més subvencions a companyies 3,1 
Més inversió, pressupost... 2,8 

Més beques i ajuts a la formació 2,8 
Més ajuts, beques, subvencions (en general) 2,4 

Ajuts a artistes 2,4 
Més beques i ajuts a la investigació, creació, nous projectes 2,1 

Més subvencions i ajuts als teatres 2,1 
Ajuts a espectacles i projectes 1,4 

Sensibilització i educació a la societat 16,9 
Difusió i promoció per captar públic 14,8 

Educar el públic 2,1 
Suport a la creació d'oferta 16,6 

Fer més activitats relacionades amb dansa, cultura, tallers,  
festivals, cursets, al carrer... 

13,8 

Més companyies 1,7 
Crear llocs de treball docència 0,7 

Ampliar oferta laboral (en general) 0,7 
Formació 13,8 

Més oferta formativa per artistes, més escoles municipals 5,2 
Incloure dansa a les escoles 7,9 

Controlar qualitat de la formació 1,0 
Suport a la imatge i reconeixement de la dansa 10,7 

Més recolzament a la dansa, a la cultura  6,6 
Més reconeixement, valoració, donar importància  

i mostrar interès, comprensió sensibilitat pel sector 
4,1 

Articulació de politiques (més relació entre municipis, municipis i 
Generalitat, amb entitats, iniciatives etc...) 3,1 

Laboral  
(assegurar condicions laborals bones,  Facilitar contractació artistes) 2,1 

Altres (baixar preus al públic, tenir en compte els  
professionals a l’hora de decidir) 3,1 

Base 290 
MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
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XIII.2. Actuacions demandades a l’APDC 

 

Concretant les demandes en l’APDC, el més freqüent és que no se sàpiga 

especificar-ne cap (25,9%) o bé que es consideri que ja estan en la línia correcta i 

no es faci cap matisació o demanda nova (23,4%).  

 

Tanmateix, la resta de professionals mencionen gran diversitat de qüestions, sense 

que cap tingui un pes específic clar. Entre les més mencionades cal assenyalar la 

demanda de més contacte amb les institucions (11%), centrar esforços en la difusió 

i reconeixement de la dansa (9,3%), així com unir i organitzar el sector (7,9%), 

facilitar més informació i assessorament laboral (7,2%) i més formació (6,9%).  

 

 

 

Taula 97.  Quines actuacions creu que hauria de dur a terme 
l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 
per recolzar la professió de la dansa? 

Demandes a l’APDC Total 

No sap especificar 25,9 
Ja està bé el que fa 23,4 
Més contacte amb les institucions polítiques (plantejar les 
necessitats, fer pressió, tenir més representativitat...) 11,0 

Difusió i reconeixement de la dansa 9,3 
Unir i organitzar  
(crear sindicat, buscar més socis, aliances amb altres entitats...) 7,9 

Més informació i assessorament laboral 7,2 
Més formació 6,9 
Vetllar per les bones condicions laborals (contractació) 5,9 
Àmbit docència  
(treballar per introduir la dansa a les escoles, reglar la formació) 4,5 

Difondre més ofertes laborals i recursos laborals  
(actuacions, programacions, festivals, audicions…) 4,1 

Potenciar gent que comença i les companyies petites 2,4 
Donar més ajudes econòmiques, 
i ajudar a aconseguir-ne 

1,7 

Tenir en compte tots el àmbits de la dansa (no només 
contemporània) i totes les professions 

1,7 

Altres (menys de 5:disposar més espais, treballar amb més recursos 
econòmics, no treballar nomes a Barcelona, descentralitzar se, vetllar per la 
qualitat del sector...) 

7,9 

Base 290 
MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 100%. 
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XIII.3. Coneixement i valoració del Pacte Laboral de la Dansa 
 

La majoria dels/les professionals de la dansa afirma conèixer el Pacte 

Laboral de la Dansa (57,2%). Tanmateix, el 41% desconeixia la seva 

existència.  

 

• Entre els més joves, de 20 a 29 anys (52,2%) i entre les persones amb 

formació secundària (52,1%), el pes dels que no coneixen el PLD és 

significativament superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Els i les professionals de la dansa de Catalunya consideren que l’elaboració 

d’aquest pacte és totalment o força necessari (86,8%). D’aquesta manera, 

en una escala de 0 a 10, el grau de necessitat mitjà se situa en 9,0 punts.  
 

• Es tracta d’un acord tant unànime que no existeix una valoració diferent en 

funció de cap aspecte analitzat, no sociodemogràfica, ni formativa. 

 

Gràfic 28. Sabia que existeix el Pacte 
Laboral de la Dansa? 

Sí
57,2

No
41,0

NC
1,7

Base: 290 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals  

dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 

Gràfic 29. Fins a quin punt considera que era 
necessària l’elaboració d’un  
Pacte Laboral de la Dansa? 
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MITJANA (0-10)*: 9,0 
* Escala de 0 a 10, en la que el 0 equival a no ser gens necessari 

i el 10 a ser totalment necessari. Base (coneix el PLD): 166 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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Entre els que coneixen el PLD, la valoració és força positiva, ja que en una 

escala de 0 a 10, la nota mitjana que li atorguen és de 6,9 punts. Així, el 

49,4% el considera un pacte totalment o força positiu, mentre que el 26,5% el 

valorada de manera moderadament positiva. Tanmateix, cal dir que tant sols el 

4,8% fa una valoració poc o gens positiva, de tal manera que el que destaca és que 

el 18,1% no sap fer-ne una valoració.  

 

• Tampoc en aquest aspecte es detecten diferències rellevants a nivell 

estadístic, entre els diferents grups analitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest 18% que no sap posar-hi una nota al PLD, es confirma amb el fet que la 

gran majoria dels enquestats que afirma conèixer el pacte no pot especificar cap 

aspecte positiu ni negatiu del mateix, per desconèixer el contingut amb prou 

profunditat.  

 

Tanmateix, entre els que mencionen algun aspecte positiu destaca la idea de que 

almenys existeix una regulació i s’ha arribat a un acord: regula la professió (7,2%), 

la seva existència (5,4%), és un primer pas (3,6%), que s’hagi arribat a un pacte 

(3,0%)... 

Gràfic 30. Com valora el Pacte Laboral de la Dansa? 
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MITJANA (0-10)*: 6,9 
* Escala de 0 a 10, en la que el 0 equival a fer una valoració gens positiva i el 10 a fer una 

valoració totalment positiva. Base (coneix el PLD): 166 
Font: APdC. Enquesta de Condicions Laborals dels Professionals de la Dansa a Catalunya. 2010. 
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La segona qüestió que es considera positiva és que l’establiment d’un punt de 

partida en les condicions laborals, especialment pel que fa a la dimensió 

econòmica: estableix retribucions econòmiques  (5,4%) i estableix uns mínims, 

unes bases, una referència (5,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’hora de destacar aspectes negatius les dificultats per concretar també són 

importants (72,9%), mentre que les principals crítiques se centren en que no es 

tracta d’un conveni vinculants (7,2%) i els dubtes que poden existir sobre la 

capacitat d’aplicació que tingui (4,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 98.  Quins aspectes considera positius d’aquest 
pacte? 

Aspectes positius Total 

No sap especificar 65,1 
Regula la professió 7,2 
La seva existència 5,4 
Estableix retribucions econòmiques 5,4 
Estableix uns mínims, unes bases, una referència 5,4 
És un primer pas 3,6 
Que s’hagi arribat a un pacte 3,0 
Millora les condicions laborals 3,0 
Altres (menys de 5 respostes: contempla els joves artistes,  
estableix un horari, dona protecció legal, és un pas cap a un 
conveni col·lectiu) 

3,0 

Tots 3,6 
Base (coneix el PLD) 166 
MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 
100%. 

Taula 99.  Quins aspectes considera negatius d’aquest 
pacte? 

Aspectes negatius Total 

No sap especificar 72,9 
No és un conveni (no vincula) 7,2 
Dubta de que s'apliqui  
(futur incert, molt per fer, no s'utilitza...) 4,2 

Cap 3,0 
No està actualitzat 2,4 
No contempla intèrprets, gent sense titulació, 
assistents coreografia, tots els gèneres de dansa 

2,4 

Altres (menys de 4 mencions*) 7,8 
Base (coneix el PLD) 166 
MÚLTIPLE es poden mencionar més d’una opció, de tal manera que el total suma més del 
100%. 
* no té el recolzament econòmic necessari, tracta totes les companyies per igual, ,assa 

reglamentat i inflexible, no és viable, està desfasat, falten mínims, màxims, retencions, 
difícil els acords amb les administracions, no inclou clàusula de  perillositat dins apartat 
de riscos laborals, retribucions són baixes. 
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ANNEX- Qüestionari realitzat 
 
 

FITXA TÈCNICA 

 
 Núm. QÜESTIONARI:  
TEMA: CONDICIONS LABORALS DELS 
PROFESSIONALS DE LA DANSA A 
CATALUNYA  

TIPUS: 
CATI/INTERNET/
E-MAIL 

DATA: ABRIL 2010 

DATA ENTREVISTA: HORA ENTREVISTA: 
NOM ENTREVISTADOR/A: 
QUOTES A REGISTRAR: veure procediment de contacte 
 

PRESENTACIÓ CATI 

Bon dia / Bona tarda / Bona nit, el meu nom és _______________ i sóc 
entrevistador/a per MiT (Mètodes i Tècniques). Estem realitzant una estudi 
encarregat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.  
 
És possible que en els darrers dies/setmanes hagi rebut una carta demanant-li las 
seva col·laboració en l’estudi que estem realitzant sobre les condicions laborals dels 
professionals de la dansa a Catalunya.  
 

F.1. Ha rebut aquesta carta? 
 

Sí .................................1  
No.................................2  
No ho sap ......................98  
 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), tal i com es 
manifesta en el seu pla estratègic ha posat en marxa un estudi per disposar 
d’informació relativa a les condicions laborals dels professionals de la dansa a 
Catalunya.  
 
Et demanem la teva col·laboració per a respondre una enquesta que té per objectiu 
disposar de dades sobre els perfils dels professionals i la seves condicions laborals. 
 
Les persones que participin en aquesta enquesta i que, al final del qüestionari, així 
ho manifestin, entraran en el sorteig d’un ordinador portàtil Mini-Note. 
 
Aquest sorteig tindrà lloc un cop finalitzada l’enquesta, aproximadament durant la 
segona setmana de maig. El resultat del sorteig es comunicarà personalment a la 
persona afortunada i es farà difusió a través dels mitjans del’APdC.  
 
ACLARIMENT PREVI. 
 
Abans que res, volem aclarir-li que aquesta enquesta per a l’estudi de les 
condicions laborals dels professionals de la dansa a Catalunya en cap cas es farà 
servir per fer cap acció comercial i que l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya es compromet, seguint el Codi Internacional CCI/ESOMAR per a la 
Pràctica de la Investigació Social i de Mercat, a que tota la informació que ens 
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faciliti a través d'aquest qüestionari serà tractada exclusivament de forma agregada 
i amb finalitat estadística, respectant en tot moment l'estricte anonimat de les 
persones entrevistades. 
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. 
 
[PROGRAMACIÓ: introduïu aquí qualsevol variable de registre per la programació 
de les trucades: absent, trucar més tard, prefereix correu –e o Internet....]  
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PRESENTACIÓ PLANA ENTRADA DE LES CONNEXIONS E-MAIL/INTERNET 

 
 
Participa en l’estudi sobre les condicions laborals dels professionals de 
la dansa a Catalunya i entra en el sorteig d’un ordinador portàtil Mini-
Note. 

 
 
 
 
 
Benvingut/da,  
 
L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya està duent a 
terme l’estudi sobre les condicions laborals dels professionals de la 
dansa a Catalunya.  
 
Si és un/a professional de la dansa li volem demanar la seva 
col·laboració per a respondre aquesta enquesta que té per objectiu 
disposar de dades sobre els perfils dels professionals i la seves 
condicions laborals.  
 
Abans que res, volem aclarir que l’enquesta per a l’estudi de les 
condicions laborals dels professionals de la dansa a Catalunya en cap 
cas es farà servir per fer cap acció comercial i que l’Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya es compromet, seguint el 
Codi Internacional CCI/ESOMAR per a la Pràctica de la Investigació 
Social i de Mercat, a que tota la informació que ens faciliti a través 
d’aquest qüestionari serà tractada exclusivament de forma agregada i 
amb finalitat estadística, respectant en tot moment l’estricte 
anonimat de les persones entrevistades. 
Per respondre a l’enquesta clicka aquí:  (LINK) 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració.  
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ASPECTE VISUAL 
1. A cada plana de l’enquesta cal que aparegui com a encapçalament de plana 

el LOGO de l’Associació. 
2. Si és possible que aparegui una guia de seguiment del qüestionari (barra de 

progrés o similar) 
3. Ben visible l’opció de gravar a cada pas.  

 
Opció Idioma  
F.2. Si us plau, triï l’opció per respondre l’enquesta. 
 
Català.............. 1 [CONTINUAR VERSIÓ CATALÀ] 
Castellano ........ 2 [CONTINUAR VERSIÓ CASTELLÀ] 
 
Camps de registre 
 
F.3. [NOMÉS SI ES CONTESTA VIA INTERNET, SI ÉS VIA MAIL NO CAL] És soci/a 

o ex-soci/a de l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya?  

 
Sí, soci/sòcia ......... 1 
Sí, ex-soci/ex-sòcia 2 
Sí, soci estudiant.... 3 
No........................ 4 
 
F.4. [ÉS SOCI o EX-SOCI PERÒ RESPON PER INTERNET F3=1 o 2] Introdueixi si 

us plau el seu número de soci/a o exsoci/a?  
 
Núm. soci: .....................   
No el recordo...... 999 CONTINUAR 
 
F.5. [NO ÉS SOCI PERÒ RESPON PER INTERNET F3=3] Es dedica o s’ha 

dedicat al llarg de la seva vida laboral a la dansa? 
 
Sí............ 1 CONTINUAR 
No........... 2 No continuar, plana agraïment i comiat. 
 

IDIOMA 

 
F.6. [NOMÉS EN ENQUESTA TELEFÒNICA] En quin idioma prefereix que li faci 

l’entrevista? 
 
Català............................1 PASSAR A QÜESTIONARI EN CATALÀ 
Castellà .........................2 PASSAR A QÜESTIONARI EN CASTELLÀ 
Indiferent.......................3 PASSAR A QÜESTIONARI EN CATALÀ 
 

ACLARIMENT CENTRAL 
 

Començarem parlant de la seva situació laboral actual i durant la darrera 
temporada. És important que tingui present que ens interessa la seva situació 
laboral en conjunt, incloent també totes les feines o activitats que no siguin 
relacionades amb el món de la dansa.  
 

Al mateix temps, durant aquest primer apartat li preguntarem sobre els ingressos 
procedents d’aquestes activitats per tal de tenir una fotografia el més precisa 
possible de les condicions en les que treballen els professionals de la dansa. Li 
volem demanar la màxima participació en aquest aspecte, ja que és molt important 
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conèixer aquestes dades. Li volem recordar que el tractament de les dades serà 
sempre a nivell estadístic i no es facilitarà a cap altra persona vinculat al seu nom.  
 

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 
 

P.1. Si us plau, indiqui si és: 
 
Home ........ 1  
Dona ......... 2 

 

P.2. Quina és la seva edat? 
 

 anys 
 

 

P.3. Quin és el nivell màxim d’estudis que heu assolit? [LLEGIR SI ESCAU, NOMÉS 
1 RESPOSTA] 

 

Sense estudis.................................................................. 1 
Elementals (sap llegir i escriure) ........................................ 2 
Primaris(incomplerts: va anar a l’escola 5 anys  
o més però sense completar EGB, primària d’ESO... )............ 3 
Batxiller elemental, EGB, FP1 o equivalent........................... 4 
Batxiller superior, BUP, FP2 o equivalent ............................. 5 
Universitari grau mig (diplomatura,  
arquitectura o enginyeria tècnica) ...................................... 6 
Universitari grau superior (llicenciatura,  
enginyeria o arquitectura o equivalent) ............................... 7 
Formació de tercer cicle (màster, postgrau, doctorats..) ........ 8 
Altres? ...........................................................................  
Nc ................................................................................. 99 
 

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL 
 

Comencem parlant de la seva situació laboral actual. 
 

P.4. Actualment, la seva situació laboral és: 
 
Treballo o busco feina o estudio (actiu) ...........1 [PASSAR A P8] 
No treballo, ni estudio, ni busco feina (inactiu) .2 
 

INACTIUS: SITUACIÓ DELS JUBILATS 
 

[TOT EL BLOC INACTIU P4= 2] 
 

P.5. Concretament...? [LLEGIR, 
NOMÉS 1 RESPOSTA] 

 
Sóc responsable de la llar  
(tinc cura de la casa) ........................ 1 
Jubilat ............................................ 2 
Pensionista (altres pensions diferents  
de la jubilació: incapacitat) ................ 3 
Pensionista (altres pensions diferents  
de la jubilació: viduïtat) .................... 4 
Altres situacions (anotar) _______  
____________________________  
(no llegir) NS...................................... 98 
(no llegir) NC...................................... 99 

 

P.6. [P5= 2,3 o 4]: Actualment, 
quines pensions o ajudes de 
l’estat o d’altres 
administracions percep? Pot 
marcar més d’una. [NO LLEGIR, 
MÚLTIPLE] 

 

Pensió de jubilació (contributiva) ..........1 
Ajudes complementàries a la viduïtat ....2 
Ajuda a l’alimentació...........................3 
Pensió de viduïtat ...............................4 
Altres prestacions o ajudes (anotar)___  
_______________________________  

No rep cap pensió o ajuda................97  
(no llegir) NC ....................................99 
[LES OPCIONS DE 2 A 99 PASSAR A P14] 
 

P.7. [P6=1]: Em podria indicar quants diners cobra cada mes de la seva pensió 
de jubilació (descomptant impostos i altres deduccions).  
 

Menys de 150 euros mes............. 0 
De 151 a 300 euros mes ............. 1 

De 301 a 450 euros al mes .......... 2 
De 451 a 600 euros al mes .......... 3 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

 

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011  

De 601 a 750 euros al mes .......... 4 
De 751 a 900 euros al mes .......... 5 
De 901 a 1.050 euros al mes ....... 6 
De 1.051 a 1.200 euros al mes..... 7 
De 1.201 a 1.500 euros al mes..... 8 
De 1.501 a 1.800 euros al mes..... 9 
De 1.801 a 2.400 euros al mes..... 10 

De 2.401 a 3.000 euros al mes..... 11 
De 3.001 a 3.600 euros al mes..... 12 
De 3.601 a 4.200 euros al mes..... 13 
De 4.201 a 4.800 euros al mes..... 14 
Més de 4.800 euros al mes .......... 15 
(no llegir) NC ................................ 99 

  
[PASSAR A P31] 
 

ACTIUS  

 
P.8. [P4=1]: Concretament és...? [LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 

Treballo actualment ............................ 1 [PASSAR A P14] 
Estic a l’atur: busco feina .................... 2 [PASSAR A P9] 
Només estudio: 
no busco feina ni vull treballar.............. 3 [PASSAR A P14] 
Estic de baixa (anoteu raó) ............. 4[PASSAR A P14] 
____________________________  
Altres situacions (anotar)................  [PASSAR A P14] 
____________________________  
(no llegir) NS........................................ 98 [PASSAR A P14] 
(no llegir) NC........................................ 99 [PASSAR A P14] 
 

ACTIUS: SITUACIÓ ATURATS 
 

 

[TOT EL BLOC ATUR P8= 2] 
 

P.9. Quant de temps fa que està a 
l’atur? [NO LLEGIR, SIMPLE] 

 

Menys d’un mes ................... 1 
Entre 1 mes i 6 mesos .......... 2 
Més de 6 mesos a un any ...... 3 
Més d’un any ....................... 4 
(no llegir) NC.......................... 99 
 
P.10. Actualment, percep alguna 

prestació o ajuda de l’estat o 
d’altres administracions?  

 
Sí.............. 1 
No............. 2 [PASSAR A P13] 
 
P.11. [PERCEP PRESTACIÓ O AJUDA 

P10=1]: Quina o quines 
prestacions o ajudes rep? 
Podeu marcar més d’una. [NO 
LLEGIR, MÚLTIPLE] 

 

Prestació d’atur .............................. 1 
Ajuda a aturats (no prestació d’atur) . 2 
Renta Mínima d’Inserció (RMI).......... 3 
PIRMI ........................................... 4 
Beques de menjador ...................... 5 
Ajudes complementàries a la viduïtat 6 
Ajuda a l’alimentació....................... 7 
Ajuda de maternitat ........................ 8 
Altres[anotar] _________________ 96 
____________________________  

No rep cap prestació o ajuda .......... 97 
Nc .............................................. 99 
 

P.12. [P11=1]: Em podria indicar 
quants diners cobra cada mes 
de les prestacions o ajudes 
(descomptant impostos i altres 
deduccions). És a dir, quin és 
l’import mensual de les 
prestacions o ajudes?  

 
[Mateixos intervals que p7] 

 
 

 
P.13. Actualment, estàs participant en la preparació d’algun projecte relacionat 

amb el món de la dansa? 
 
Sí................ 1  
No............... 2 
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(no llegir) Nc ... 99 
  
[CONTINUA A P14] 

LESIONATS 
 

P.14. Actualment, està lesionat/da?  
 
Sí................ 1  
No............... 2 
(no llegir) Nc 99 
 

P.15. [LESIONAT P14= 1] Quant de 
temps fa que està lesionat/da? 
[NO LLEGIR, SIMPLE] 

 

Menys d’un mes ................... 1 
Entre 1 mes i 6 mesos .......... 2 
Més de 6 mesos a un any ...... 3 
Més d’un any ....................... 4 
(no llegir) NC.......................... 99 
 

P.16. [LESIONAT P14= 1] La seva lesió 
li permet treballar sigui o no 
en el món de la dansa?  

 
Sí.................... 1 
No................... 2 

 

P.17. Per raó de la lesió, actualment, 
percep alguna prestació o 
ajuda de l’estat o d’altres 
administracions?  

 

Sí.............. 1 
No............. 2 [PASSAR A P20] 

 
P.18. [PERCEP PRESTACIÓ O AJUDA 

P17=1]: Quina o quines 
prestacions o ajudes?  

 

Altres[anotar] _________________ 96 
Nc .............................................. 99 
 

P.19. [PERCEP PRESTACIÓ O AJUDA 
P17=1] Em podria indicar 
quants diners cobra cada mes 
de les prestacions o ajudes 
(descomptant impostos i altres 
deduccions). És a dir, quin és 
l’import mensual de les 
prestacions o ajudes?  

 

[Mateixos intervals] 
 

P.20. [LESIONAT P14= 1] Actualment, 
estàs participant en la 
preparació d’algun projecte 
relacionat amb el món de la 
dansa? 
 

Sí ................1  
No...............2  
(no llegir) Nc ...99 
 
 

[CONTINUA EN P21] 
 
 

 
 

ESTUDIANTS: TREBALLADORS ACTIUS, ATURATS I LESIONATS, QUE ESTUDIEN I 
ELS QUE NOMÉS ESTUDIEN (NO TREBALLEN NI BUSQUEN FEINA) 

Com en tots els aspectes d’aquest qüestionari, si us plau recorda que necessitaríem que 
indiquessis tota la formació que fas, tant si és relacionada amb el món de la dansa com si 
no. 
[TOTS MENYS INACTIUS, P4≠2] 

P.21. Actualment, està rebent o participant com a alumne/a en algun tipus de 
formació?  

 

Sí................ 1 
No............... 2[PASSAR A P31] 
(no llegir) Nc ... 99 [PASSAR A P31] 
 

P.22. [P21=1] Quin tipus d’estudis està realitzant actualment? Pot indicar més 
d’un. [LLEGIR SI ESCAU, MÚLTIPLE] 

 
Titulacions acadèmiques (estudis reglats) ........... 1 [FER DE P23 A P26] 
Altres formacions (cursos, tallers...)................... 2 [FER DE P27 A P30]] 
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P.23. [FA FORMACIONS REGLADES 
P22=1] Quantes titulacions 
reglades està realitzant? 
 

 quantitat 
[PROGRAMACIÓ NO POT SER 0] 
 

P.24. [OBRIR TANTS CAMPS COM 
FORMACIONS DIGUI A P23]Quina 
és la durada d’aquestes 
formacions [ MÚLTIPLE] 

 
 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 
P.25. En quina escola/centre 

d’ensenyament la realitza? 
[LITERAL] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
P.26. Si us plau indiqui el nom del 

curs o formació o descrigui’l? 
[LITERAL] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.27. [FA FORMACIONS NO 
REGLADES, P22=2] Quantes 
altres formacions no 
reglades estàs realitzant? 

 
 quantitat 

[PROGRAMACIÓ NO POT SER 0] 
 
P.28. [OBRIR TANTS CAMPS COM 

FORMACIONS DIGUI A P27]Quina 
és la durada d’aquestes 
formacions. [ MÚLTIPLE] 

 
 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 
P.29. En quina escola/centre 

d’ensenyament la realitza? 
[LITERAL] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  

P.30. Si us plau indiqui el nom del 
curs o formació o descrigui’l? 
[LITERAL] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
[PROGRAMACIÓ TOT ÉS MÚLTIPLE, FER QUADRE DE RESPOSTES] 
 

ACTIVITATS TEMPORADA ANTERIOR 2008 – 2009 (setembre) 

A continuació ens agradaria conèixer com ha estat la seva situació durant la temporada 
passada. Ens referirem a la temporada 2008-2009, aproximadament de setembre a 
setembre. 
 
P.31. Durant la temporada 2008-2009 la seva situació laboral va ser...? [LLEGIR, 

NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 
En actiu: treballava o buscava feina o estudiava ................ 1  
Inactiu: no treballava, ni estudiava, ni buscava feina.......... 2 [PASSAR A P70] 
[PROGRAMACIÓ: SI INACTIU, S’ASSUMEIXEN MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE 
MOMENT ACTUAL] 
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ACTIVITATS PROFESSIONALS TEMPORADA 2008-2009 

Ara parlarem de les seves activitats professionals de la temporada 2008-2009. Recordi si 
us plau que ens interessen tant les que tenen relació amb el món de la dansa com les que 
no.  

 

P.32. Durant la temporada 2008-2009, quantes activitats professionals (feines, 
projectes en marxa) va realitzar, ja sigui relacionades o no amb el món de  
la dansa?.  
 

CAP.................................... 0, [PASSAR A P47] 
. ANOTAR 

NOTA PROGRAMACIÓ: NO POT SER NC=99. 
 

[PROGRAMACIÓ I SUPERVISIÓ CAMP: per a l’enquesta on-line seguir indicacions literals 
redactades. Per a enquesta CATI, començar per la primera activitat i després la segona, 
etc. És a dir, ‘parlem de la primera activitat que fa...’] 
 

P.33. Per a cada activitat, em podria 
indicar si tenia relació amb el 
món de la dansa o no? 
 

Sí................ 1 bateria activitats dansa 
No............... 2 bateria resta d’activitats 
(oberta) 

 

P.34. En cada cas, de quina activitat 
es tractava? Pot descriure-la 
amb més d’una opció.[NO 
LLEGIR, MÚLTIPLE] 
 

P.35. Quina era la seva ocupació en 
cada activitat? Pot posar més 
d’una ocupació.[NO LLEGIR, 
MÚLTIPLE] 
 

P.36. Quin tipus de relació laboral 
tenia l’activitat?[LLEGIR, NOMÉS 
1 RESPOSTA] 
 

P.37. Per a quin tipus d’organització 
treballava? Amb qui tenia 
vostè personalment la relació 
laboral? [LLEGIR, NOMÉS 1 
RESPOSTA] 

 
P.38. Quantes hores treballàveu a la 

setmana? 
 

P.39. Quants dies per setmana? 
 

P.40. Quins tipus de dies? 
 
Només entre setmana..................... 1  
Només divendres i caps de setmana.. 2 
Tant entre setmana com divendres 
i caps de setmana .......................... 3 

 

P.41. Quin tipus de jornada? 
 

Contínua .... 1 
Partida....... 2 
NC............. 99 
 

P.42. Quina era la durada total 
d’aquesta activitat?  

 

Mesos:  anotar .......... 1 
Indefinida........................ 2 
 

P.43. Independentment d’on es va 
dur a terme l’activitat (bolos, 
actuacions etc..). em podria dir 
on es va preparar aquesta 
activitat? 

 
A Barcelona ciutat ................................1  
A d’altres municipis de la província  
de Barcelona........................................2 
A d’altres municipis de Catalunya............3 
A d’altres llocs d’Espanya.......................4 
Fora d’Espanya.....................................5 
NC......................................................99 

 

P.44. Em podria indicar quants 
diners cobrava cada mes per a 
aquesta activitat?. És a dir, 
quin és l’import mensual que 
percebia? [PROGRAMACIÓ: 
BATERIA DE TRAMS] 
 

P.45. [NOMÉS SI P36 ≠7 o 96] Va tenir 
una relació laboral formal 
durant tot el període de 
l’activitat? O pel contrari va ser 
regulada (amb contracte 
laboral, o amb conveni...) 
només durant un temps? 

 

Tot el temps .................... 1 
Només durant un temps .... 2 
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P.46. Les hores que contemplava 

l’activitat eren totes les hores 
que feia? O pel contrari a més 
de les hores que dedicava a 
l’activitat en sí, també 
dedicava altres hores 
addicionals (preparació de 
classes, repàs de coreografies, 
documentació, investigació, 
creativitat al marge, per 
compte propi...)? 

 

Són totes ........................................ 1 
A part dedico hores al marge ............. 2 
 

 

 
1 Bateria tipus activitat 
RELACIONAT AMB DANSA 
Cabaret .............................................. 1 
Cinema .............................................. 2 
Circ ................................................... 3 
Educació comunitària............................ 4 
Ensenyament no reglat ......................... 6 
Ensenyament reglat ............................. 6 
Espectacles de dansa............................ 7 
Espectacles de varietats........................ 8 
Events diversos ................................... 9 
Events esportius .................................. 10 
Fires i congressos ................................ 11 
Mim ................................................... 12 
Motion capture .................................... 13 
Música en directe................................. 14 
Òpera ................................................ 15 

Publicitat ............................................ 16 
Passarel·la .......................................... 17 
Altres activitats de moda ...................... 18 
Teatre................................................ 19 
Televisió............................................. 20 
Titelles ............................................... 21 
Vídeo clips .......................................... 22 
Vídeodansa......................................... 23 
Altres (anotar) _____________________96 
 
NO RELACIONAT AMB DANSA 
 
Anotar ____________________________ 
_________________________________ 

 
2 Bateria tipus ocupació 
RELACIONAT AMB DANSA 
Actor/Actriu ........................................ 1 
Assistent de coreografia........................ 2 
Assistent de moviment ......................... 3 
Auxiliar de gestió ................................. 4 
Ballarí/na............................................ 5 
Coreògraf/a ........................................ 6 
Creador/a ........................................... 7 
Crític/a............................................... 8 
Dansaterapeuta ................................... 9 
Director/a .......................................... 10 
Director/a de moviment ........................ 11 
Escriptor/a.......................................... 12 
Responsable de gestió .......................... 13 
Historiador/a....................................... 14 

Intèrpret ............................................ 15 
Investigador ....................................... 16 
Mànager............................................. 17 
Professor/a ......................................... 18 
Repetidor/a......................................... 19 
Altres Terapeutes ............................... 20 
Vídeorealitzador/a................................ 21 
 
Altres (anotar) _____________________96 
 
NO RELACIONAT AMB DANSA 
 
Anotar ____________________________ 
_________________________________ 

3 Bateria tipus de relació laboral 
Autònom/empresari/ pel meu compte 
(sense treballadors a càrrec) ................. 1 
Autònom/empresari/ pel meu compte 
(amb treballadors a càrrec) ................... 2 
Treballo per una altra persona  
o empresa (assalariada) amb contracte  
indefinit.............................................. 3 
Treballo per una altra persona  

o empresa (assalariada) amb contracte  
temporal ............................................ 4 
Becari/a ............................................. 5 
Treballo en el negoci familiar ................. 6 
No tinc cap tipus de relació laboral  
(ni tinc contracte, ni sóc autònom) ......... 7 
Altres (anotar) _____________________96 
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4 Bateria tipus l’empleador 
RELACIONAT AMB DANSA 
Companyia de dansa ...................................1 
Companyia de teatre ...................................2 
Escola/centre d’ensenyament reglat  
especialitzat en dansa ................................3 
Escola/centre d’ensenyament reglat 
d’altres formacions......................................4 
Escola/centre d’ensenyament NO reglat  
especialitzat en dansa ................................5 
Escola/centre d’ensenyament NO reglat 
d’altres formacions......................................6 

Empreses/centre d’esplais, tallers i assimilats .7 
Administració pública  
(ajuntaments, consells comarcals...) .............8 
Altres (anotar) _____________________96 
 
NO RELACIONAT AMB DANSA 
 
Anotar ____________________________ 
_________________________________ 
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NOMBRE ACTIVITATS 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
P33_Relació  
amb la dansa 

        

P34_Tipus  
Activitat1 

        

P35_Tipus  
Ocupació2 

        

P36_Relació 
Laboral3 

        

P37_Amb qui  
té laboral4 

        

P38_Hores/set         
P39_Dies/set         
P40_Tipus dies         
P41_Tipus jornada         
P42_Durada         
P43_Ubicació         
P44_Ingressos  
(tram) 

        

P45_Relació 
laboral tot el 
temps? 

        

P46_Hores totals?         
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FORMACIÓ 
 

P.47. Durant la temporada 2008-2009, va rebre o participar com a alumne/a en 
algun tipus de formació? ...? [LLEGIR SI ESCAU] 

 
Sí................ 1  
No............... 2 [PASSAR A P57] 
(no llegir) Nc ... 99 [PASSAR A P57] 
 

P.48. [P47=1] Quin tipus d’estudis va realitzar? Pot indicar més d’un. [LLEGIR SI 
ESCAU, MÚLTIPLE] 

 

Titulacions acadèmiques (estudis reglats) ........... 1 [FER DE P49 A P52] 
Altres formacions (cursos, tallers...)................... 2[FER DE P53 A P56] 
 

P.49. [FA FORMACIONS REGLADES 
P48=1] Quantes titulacions 
reglades va realitzar? 
 

 quantitat  
[PROGRAMACIÓ NO POT SER 0] 
 
P.50. [OBRIR TANTS CAMPS COM 

FORMACIONS DIGUI A P49] 
Quina era la durada d’aquesta 
formació. [MÚLTIPLE] 

 
 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 
P.51. En quina escola/centre 

d’ensenyament? [LITERAL] 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
P.52. Si us plau indica el nom del 

curs o formació o descriu-lo? 
[LITERAL] 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

 

P.53. [FA FORMACIONS REGLADES 
P48=2] Quantes altres 
formacions vas realitzar? 
 

 quantitat  
 
[PROGRAMACIÓ NO POT SER 0] 
 
P.54. [OBRIR TANTS CAMPS COM 

FORMACIONS DIGUI A P53] 
Quina era la durada d’aquesta 
formació. [MÚLTIPLE] 

 
 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 
P.55. En quina escola/centre 

d’ensenyament? [LITERAL] 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
P.56. Si us plau indica el nom del 

curs o formació o descriu-lo? 
[LITERAL] 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 

[PROGRAMACIÓ TOT ÉS MÚLTIPLE, FER QUADRE DE RESPOSTES] 
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ATUR 

 
P.57. Durant la temporada 2008-

2009, en total quants mesos va 
estar a l’atur? [LLEGIR, NOMÉS 1 
RESPOSTA] 

 
CAP.....................0, [PASSAR A P63] 

 Mesos (anotar) 
(no llegir) NC...........99 
 
P.58. Aquests mesos van ser seguits 

o distribuïts en períodes 
diferents? [LLEGIR, NOMÉS 1 
RESPOSTA] 

 
Seguits ............................... 1 
En períodes diferents ............ 2 
(no llegir) NC.......................... 99 
 
P.59. En algun moment va rebre 

alguna prestació o ajuda de 
l’estat o d’altres 
administracions? 

 
Sí.............. 1 
No............. 2 [PASSAR A P63] 
 
P.60. Quants mesos va rebre alguna 

prestació o ajuda de l’estat o 
d’altres administracions? 

No pot ser 0. 
 Mesos (anotar) 

(no llegir) NC.......................... 99 

 
P.61. Quina o quines prestacions o 

ajudes? Pot marcar més d’una 
opció [NO LLEGIR, MÚLTIPLE] 

 
Prestació d’atur .............................. 1 
Ajuda a aturats  
(no és prestació d’atur) ................... 2 
Renta Mínima d’Inserció (RMI).......... 3 
PIRMI ........................................... 4 
Beques de menjador ...................... 5 
Ajudes complementàries a la viduïtat 6 
Ajuda a l’alimentació....................... 7 
Ajuda de maternitat ........................ 8 
 
Altres[anotar] _____________ 96 
No rep cap prestació o ajuda .......... 97 
Nc .............................................. 99 
 
P.62. Em podria indicar quants 

diners cobrava cada mes de les 
prestacions o ajudes 
(descomptant impostos i altres 
deduccions). És a dir, quin és 
l’import mensual de les 
prestacions o ajudes?  
 

[MATEIXA BATERIA QUE L’HABITUAL]  

 

LESIONS 

 
P.63. Durant la temporada 2008-2009, en total quant de temps va estar 

lesionat? [LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 
CAP.....................0, [PASSAR A P70] 

 Mesos (anotar) 
(no llegir) NC...........99 
 
P.64. Aquests mesos van ser 

seguits o distribuïts en 
períodes diferents? [LLEGIR, 
NOMÉS 1 RESPOSTA] 

 
Seguits ............................... 1 
En períodes diferents ............ 2 
(no llegir) NC.......................... 99 

 
P.65. Quants mesos la seva lesió no 

li permetia treballar, ja sigui 
en el món de la dansa o no? 

 
CAP .....................0,  

 Mesos (anotar) 
(no llegir) NC ...........99 
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P.66. En algun moment va rebre 

alguna prestació o ajuda de 
l’estat o d’altres 
administracions? 

 
Sí............ 1 
No........... 2 [PASSAR A P70] 
 
P.67. Quants mesos va rebre 

alguna prestació o ajuda de 
l’estat o d’altres 
administracions? 

 
 Mesos (anotar) 

(no llegir) NC.......................... 99 
[PROGRAMACIÓ NO POT SER 0] 

 
P.68. Quina o quines prestacions o 

ajudes? Pot marcar més 
d’una [MÚLTIPLE] 

 
Altres[anotar] _____________ 96 
No rep cap prestació o ajuda ..... 97 
Nc .............................................. 99 
 
P.69. Em podria indicar quants 

diners cobrava cada mes de 
les prestacions o ajudes 
(descomptant impostos i 
altres deduccions). És a dir, 
quin era l’import mensual de 
les prestacions o ajudes?  

 

[MATEIXA BATERIA QUE L’HABITUAL]  
 

 
 

DESCRIPCIÓ PROFESSIONAL 

Per finalitzar el bloc relacionat amb el món laboral i acadèmic, ens agradaria que ens 
expliqués les seves característiques professionals. 
 

PROFESSIONAL 

 
P.70. Quants anys fa que es dedica professionalment al món de la dansa? O, si 

és jubilat o inactiu quants es va dedicar al món de la dansa de manera 
professional. 

 
Cap .................................................. 0, sóc estudiant i no em dedico encara 
professionalment 

 anys 
(no llegir) NC........................................ 99 
 
P.71. De les possibilitats següents, quina reflecteix millor la seva situació 

actual? [LLEGIR, SIMPLE] 
 
Em dedico exclusivament a l’activitat artística (dansa o altres).........1 
Compagino l’activitat artística (dansa o altres)i docència .................2 
Compagino l’activitat artística (dansa o altres) amb  
altres activitats diferents a la docència. ........................................3 
No em dedico a l’activitat artística (dansa o altres), 
em dedico a d’altres activitats professionals ..................................4 
No em dedico a cap activitat ja que sóc inactiu (jubilat, etc.) ...........5  
(no llegir) Nc ...............................................................................99 
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P.72. Com a professional de la dansa, quina o quines són/ han estat les seves 

especialitats professionals...? [LLEGIR SI ESCAU, MÚLTIPLE] 
 
RELACIONAT AMB DANSA 
Actor/Actriu ........................................ 1 
Assistent de coreografia........................ 2 
Assistent de moviment ......................... 3 
Auxiliar de gestió ................................. 4 
Ballarí/na............................................ 5 
Coreògraf/a ........................................ 6 
Creador/a ........................................... 7 
Crític/a............................................... 8 
Dansaterapeuta ................................... 9 
Director/a .......................................... 10 
Director/a de moviment ........................ 11 
Escriptor/a.......................................... 12 
Responsable de gestió .......................... 13 

Historiador/a....................................... 14 
Intèrpret ............................................ 15 
Investigador ....................................... 16 
Mànager............................................. 17 
Professor/a ......................................... 18 
Repetidor/a......................................... 19 
Altres Terapeutes ............................... 20 
Vídeorealitzador/a................................ 21 
 
Altres (anotar) _________________ 96 
 
 

 
P.73. En quin o quins àmbits o estils...? [LLEGIR SI ESCAU, MÚLTIPLE] 
 
Ball popular ........................................  
Ballet clàssic .......................................  
Balls de saló........................................  
Buthó.................................................  
Claquè ...............................................  
Clàssic espanyol ..................................  
Contact ..............................................  
Contemporània....................................  
Dansa aèria ........................................  
Dansa creativa ....................................  
Dansa del ventre .................................  
Dansa performance ..............................  
Dansa teatre .......................................  
Dansa teràpia......................................  
Danses del món...................................  

Danses històriques (barroc...)................  
Danses urbanes (hip-hop...)..................  
Escola bolera ......................................  
Espanyol ............................................  
Experimental.......................................  
Flamenc .............................................  
Improvisació .......................................  
Investigació ........................................  
Moderna.............................................  
Neoclàssic ..........................................  
Òpera ................................................  
Tango ................................................  
Teatre................................................  
Teatre musical ....................................  
Altres (anotar) _________________ 96

 

 
P.74. Quin o quins tipus d’activitats són la seva orientació professional.? 

[LLEGIR SI ESCAU, MÚLTIPLE] 
 
Tots, qualsevol .................................... 0 
 
RELACIONAT AMB DANSA 
Cabaret .............................................. 1 
Cinema .............................................. 2 
Circ ................................................... 3 
Educació comunitària............................ 4 
Ensenyament no reglat ......................... 6 
Ensenyament reglat ............................. 6 
Espectacles de dansa............................ 7 
Espectacles de varietats........................ 8 
Events diversos ................................... 9 
Events esportius .................................. 10 
Fires i congressos ................................ 11 
Mim ................................................... 12 
Motion capture .................................... 13 

Música en directe................................. 14 
Òpera ................................................ 15 
Publicitat ............................................ 16 
Passarel·la .......................................... 17 
Altres activitats de moda ...................... 18 
Teatre................................................ 19 
Televisió............................................. 20 
Titelles ............................................... 21 
Vídeo clips .......................................... 22 
Vídeodansa......................................... 23 
Altres (anotar) _________________ 96 
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ACADÈMIC 
 

P.75. La seva formació de base, la dóna per finalitzada?  
 

Sí, em considero un/a professional..................... 1 
No, em considero estudiant............................... 2 
 

P.76. Quin tipus d’estudis ha finalitzat? Pot marcar més d’una opció [LLEGIR SI 
ESCAU, MÚLTIPLE] 

 

Titulacions acadèmiques (estudis reglats) ........... 1 [FER DE P77 A P80] 
Altres formacions (cursos, tallers...)................... 2 [FER DE P81 A P85] 
 

P.77. [FORMACIONS REGLADES 
p76=1] Quantes titulacions 
reglades has finalitzat? 

 

 quantitat 
 

[OBRIR TANTES OPCIONS COM A P77 
DIGUI] 

P.78. Quina va ser la durada 
d’aquesta formació. 
[MÚLTIPLE] 

 

 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 

P.79. En quina escola/centre 
d’ensenyament? [LITERAL] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.80. Si us plau indiqui el nom del 
curs o formació o descriu-lo? 
[LITERAL] 

 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.81. [FORMACIONS NO REGLADES 
p76=2] Quantes altres 
formacions vas realitzar? 

 

 quantitat  
 

[OBRIR TANTES OPCIONS COM A P81 
DIGUI] 
 

P.82. Quina va ser la durada 
d’aquesta formació. 
[MÚLTIPLE] 

 

 Anys 
 Mesos 
 Setmanes 
 Dies 

 

P.83. En quina escola/centre 
d’ensenyament? [LITERAL] 

 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.84. Si us plau indiqui el nom del curs 
o formació o descriu-lo? 
[LITERAL] 

 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

[PROGRAMACIÓ TOT ÉS MÚLTIPLE] 
 

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC COMPLEMENTARI 
 

P.85. Em podria dir on va néixer? 
[LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 

 
A Barcelona ciutat .......................... 1 
A un altre municipi de la 
província de Barcelona .................... 2 
A un altre municipi de Catalunya ...... 3 
A una altra CCAA d’Espanya............. 4 
A l’estranger.................................. 5 
(no llegir) Nc .................................... 99 
 

 
P.86. [P85=4]A quina... ? [NOMÉS 1 

RESPOSTA] 
 

* Bateria CCAA 
 

P.87. [P85=5]A quin país... ? [NOMÉS 
1 RESPOSTA] 

 
* Bateria països 



Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga.  
montserratm@gmail.com  

Projecte: Estudi Condicions Laborals dels professionals de la dansa de Catalunya 
Informe de resultats: novembre de 2011 

 
P.88. Actualment vostè resideix... ? 

[LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 

A Barcelona ciutat .......................... 1 
A un altre municipi de la 
província de Barcelona .................... 2 
A un altre municipi de Catalunya ...... 3 
A una altra CCAA d’Espanya............. 4 
A l’estranger.................................. 5 
(no llegir) Nc .................................... 99 

 
P.89. [SI P85 =  4 o 5 i p88= 1 2 o 3] 

Quant de temps fa que vostè 
resideix a Catalunya... ?  

 
Menys d’un any .................... 0 

 Anys (anotar) 
(no llegir) NC .......................... 99 
 
 

 

PERCEPCIÓ I OPINIÓ 

Li agraïm la seva col·laboració en descriure’ns la seva situació i condicions laborals, 
aquesta informació és molt important per tenir una diagnosi de les condicions laborals 
dels professionals de la dansa.  
 
A continuació, li voldríem preguntar per la seva opinió sobre alguns temes més generals.  
 

VALORACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS DELS PROFESSIONALS  
DE LA DANSA EN GENERAL 

 

P.90. Segons la seva opinió, com 
descriuria les condicions 
laborals dels/les 
professionals de la dansa? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.91. Quins són els principals 
problemes laborals dels 
professionals de la dansa en 
l’actualitat? [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

P.92. En la teva opinió, la situació i 
condicions laborals dels 
professionals de la dansa 
són...? [LLEGIR, NOMÉS UNA 
RESPOSTA] 
 

Molt millors que la majoria de professionals  
de les arts escèniques .............................1  
Millors que la majoria de professionals  
de les arts escèniques .............................2 
Iguals que la majoria de professionals 
de les arts escèniques .............................3 
Pitjors que la majoria de professionals  
de les arts escèniques .............................4  
Molt pitjors que la majoria de professionals  
de les arts escèniques .............................5  
(no llegir) Nc........................................ 99  

 

P.93. I personalment, considera 
que la seva situació i 
condicions laborals són? 
[LLEGIR, NOMÉS UNA 
RESPOSTA] 
 

Molt millors que la majoria de professionals  
de la dansa............................................ 1  
Millors que la majoria de professionals  
de la dansa............................................ 2 
Iguals que la majoria de professionals 
de la dansa............................................ 3 
Pitjors que la majoria de professionals  
de la dansa............................................ 4  
Molt pitjors que la majoria de professionals  
de la dansa............................................ 5  
(no llegir) Nc........................................ 99  

 

P.94. En comparació amb altres 
territoris d’Espanya, 
considera que situació i 
condicions laborals dels 
professionals de la dansa a 
Catalunya són...? [LLEGIR, 
NOMÉS UNA RESPOSTA] 
 

Molt millors que la majoria de professionals  
de la resta d’Espanya .............................. 1  
Millors que la majoria de professionals  
de la resta d’Espanya .............................. 2 
Iguals que la majoria de professionals 
de la resta d’Espanya .............................. 3 
Pitjors que la majoria de professionals  
de la resta d’Espanya .............................. 4  
Molt pitjors que la majoria de professionals  
de la resta d’Espanya .............................. 5  
(no llegir) Nc........................................ 99  
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P.95. I en comparació amb altres 
països occidentals, considera 
que situació i condicions 
laborals dels professionals de 
la dansa a Catalunya són? 
[LLEGIR, NOMÉS UNA 
RESPOSTA] 
 

Molt millors que la majoria de professionals  
dels països occidentals.............................1  
Millors que la majoria de professionals  
dels països occidentals.............................2 
Iguals que la majoria de professionals 
dels països occidentals.............................3 
Pitjors que la majoria de professionals  
dels països occidentals.............................4  
Molt pitjors que la majoria de professionals  
dels països occidentals.............................5  
(no llegir) Nc........................................ 99  
 

P.96. En quin o quins països 
considera que la situació i 
condicions laborals dels 
professionals de la dansa són 
millors? [LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
P.97. Quines de les condicions que 

creu que s’haurien de 
desenvolupar a Catalunya? Si 
us plau, descrigui-les. 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  

 

LESIONS 
 

P.98. Pensant en les lesions, què 
faria vostè si tingués una 
lesió que l’impedís dedicar-se 
a la dansa? [LLEGIR, NOMÉS 1 
RESPOSTA] 
 

Es dedicaria a altres activitats 
relacionades amb la dansa ..............1 
Es dedicaria a altres activitats  
no relacionades amb la dansa ..........2 
No sé què faria ..............................98 
(no llegir) Nc.................................99 
 

P.99. [P98=1] A quines activitats 
relacionades amb la dansa es 
dedicaria? [MÚLTIPLE] 

[Bateria activitats dansa] 
 

 

P.100. [SI P98=2] A quines activitats 
NO relacionades amb la dansa 
es dedicaria? [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 

 

[obert] 

P.101. Disposa vostè, d’algun tipus 
d’assegurança privada per a 
casos de lesions? 

 

Sí ................................................ 1 
No............................................... 2 
(no llegir) Nc................................. 99  

 
P.102. [P101=1]En què consisteix 

aquesta assegurança? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 

 

______________________________  
______________________________  

 

ATUR 

 
P.103. Pensant en els períodes 

d’atur, disposa vostè, d’algun 
tipus d’assegurança privada? 

 
Sí ....................................... 1 
No ...................................... 2 
(no llegir) Nc........................ 99 

 
P.104. [P103=1] En què consisteix 

aquesta assegurança? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  
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JUBILACIÓ 

 
P.105. Pensant en la jubilació, 

disposa vostè, d’algun tipus 
d’assegurança privada de 
jubilació? 

 
Sí ....................................... 1 
No ...................................... 2 
(no llegir) Nc........................ 99 

 
P.106. [P105=1] En què consisteix 

aquesta assegurança? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 

 
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
 

RECONVERSIÓ LABORAL 

 
P.107. Al llarg de la seva carrera o actualment, ha estat vostè ballarí/na 

professional? [LLEGIR, NOMÉS UNA RESPOSTA] 
 

Sí, ho sóc actualment .....................1 
Sí, però ja no ballo.........................2 [PASSAR A P113] 
No, mai he ballat professionalment...3 [PASSAR A P118] 
(no llegir) Nc.................................99[PASSAR A P118] 

 
P.108. [BALLEN ACTUALMENT P107=1] 

Pensant en el futur, a quina 
edat creu que deixarà 
d’exercir la seva activitat 
professional com a 
ballarí/na?  

 
 anys 

(no llegir) Mai................................95 
No ho he pensat ............................98 

 
P.109. [P107=1] Què farà quan deixi 

de ballar? Quina o quines 
seran les seves activitats 
professionals? [NO LLEGIR, 
MÚLTIPLE] 
 

No ho he pensat ............................94 
 

Activitats artístiques o vinculades al món 
de la dansa: 
Actor/Actriu ........................................ 1 
Assistent de coreografia........................ 2 
Assistent de moviment ......................... 3 
Coreògraf/a ........................................ 6 
Creador/a ........................................... 7 
Crític/a............................................... 8 
Dansaterapeuta ................................... 9 
Director/a .......................................... 10 
Director/a de moviment ........................ 11 
Escriptor/a.......................................... 12 
Responsable de gestió .......................... 13 
Historiador/a....................................... 14 
Intèrpret ............................................ 15 
Investigador........................................ 16 

Mànager............................................. 17 
Professor/a ......................................... 18 
Repetidor/a......................................... 19 
Altres Terapeutes ............................... 20 
Vídeorealitzador/a................................ 21 
 
Altres (anotar) _____________________96 
 
Altres activitats no vinculades al món de 
la dansa o l’art: 
 
Anotar: ___________________________97 
 
P.110. [P107=1] Com pensa que serà 

la seva reconversió 
professional?  
 

Molt difícil...................................1 
Difícil .........................................2 
Fàcil ..........................................3 
Molt fàcil ....................................4 
(no llegir) Nc...............................99  

 
P.111. [P107=1] Quines són les 

principals dificultats que creu 
que tindrà? [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  
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P.112. [P107=1] Quins tipus d’ajudes 

creu que necessitarà per 
afrontar aquest procés de 
reconversió? [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
 

P.113. [NO BALLEN ACTUALMENT 
P107=2] A quina edat va 
deixar d’exercir la seva 
activitat professional com a 
ballarí/na?  

 
 anys 

 
P.114. [P107=2] Què va fer quan va 

deixar de ballar? Quina o 
quines van ser les seves 
activitats professionals? 
 
[PROGRAMACIÓ: MATEIXA 
BATERIA ANTERIOR] 

 
P.115. [P107=2] Com va ser la seva 

reconversió professional?  
 

Molt difícil...................................1 
Difícil .........................................2 
Fàcil ..........................................3 
Molt fàcil ....................................4 
(no llegir) Nc...............................99  

 
P.116. [P107=2] Quines són les 

principals dificultats que va 
tenir? [LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
P.117. [P107=2] Quins tipus d’ajudes 

va necessitar per afrontar el 
procés de reconversió? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

MOBILITAT LABORAL 
 

P.118. En el conjunt de la seva vida 
professional en quantes 
ocasions ha marxat fora de 
Catalunya, per exercir la seva 
professió? Si us plau, indiqui 
les vegades en les que ha 
marxat a fer estades de certa 
durada. 

 

 vegades 
(no llegir) Mai................................95 
 

P.119. I en el conjunt de la seva vida 
professional en quantes 
ocasions ha marxat fora de 
Catalunya per estudiar? Si us 
plau, indiqui les vegades en 
les que ha marxat a fer 
estades de certa durada. 
 

 vegades 
(no llegir) Mai................................95  

 
P.120. En la seva opinió, estar 

disposat a marxar fora és una 
actitud necessària per a 
desenvolupar la carrera 
professional de la dansa? 
Sigui’m si està... [LLEGIR, 
NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 

Totalment d’acord........................1 
Força d’acord ..............................2 
Poc d’acord.................................3 
Gens d’acord...............................4 
(no llegir) Nc...............................99  

 
P.121. Vostè personalment, fins a 

quin punt està disposat a 
marxar fora per desenvolupar 
la seva carrera professional? 
[LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 

Totalment disposat ......................1 
Força disposat.............................2 
Poc disposat................................3 
Gens disposat .............................4 
(no llegir) Nc...............................99 
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P.122. Creu que en el futur, marxarà fora per desenvolupar la seva carrera 
professional? [LLEGIR, NOMÉS 1 RESPOSTA] 
 

Totalment segur ..........................1 
Força segur.................................2 
Poc segur ...................................3 
Gens segur .................................4 
(no llegir) Nc...............................99 

 

POLÍTIQUES I ACTUACIONS DEMANDADES A LES INSTITUCIONS 

 
P.123. Quines actuacions creu que 

hauria de fer el Govern de la 
Generalitat per recolzar la 
professió de la dansa? Si us 
plau, descrigui-les. [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
P.124. Quines actuacions creu que 

haurien de fer els 
Ajuntaments per recolzar la 
professió de la dansa? Si us 
plau, descrigui-les. [LITERAL, 
MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

ACTUACIONS DEMANDADES A L’APDC 

 
P.125. Quines actuacions creu que hauria de dur a terme l’Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya per recolzar la professió de la 
dansa? Si us plau, descrigui-les. [LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

 

CONEIXEMENT DEL PACTE LABORAL DE LA DANSA 
 

P.126. Sabia que existeix el Pacte 
Laboral de la Dansa?  
 

Sí................ 1  
No............... 2 [PASSAR A P131] 
(no llegir) Nc ... 99 [PASSAR A P131] 

 
P.127. Quins aspectes considera 

positius d’aquest pacte? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

No conec els seus continguts.............. 95 

 
P.128. Quins aspectes considera 

negatius d’aquest pacte? 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  

No conec els seus continguts..............95 
 

P.129. Fins a quin punt considera 
que era necessària 
l’elaboració d’un Pacte 
Laboral de la Dansa? Per a 
això faci servir una escala de 
0 a 10, en la que el 0 equival 
a no ser gens necessari i el 10 
a ser totalment necessari 
[LITERAL, MÚLTIPLE] 

 

 valoració 
98: NS 
99: NC  
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P.130. En una escala de 0 a 10, en la que el 0 equival a fer una valoració gens 
positiva i el 10 a fer una valoració totalment positiva, com valora el Pacte 
Laboral de la Dansa? [LITERAL, MÚLTIPLE] 

 
 valoració 

98: NS 
99: NC  
 

OBSERVACIONS FINALS 
 

P.131. Per últim, si ho desitja, pot afegir qualsevol comentari o observació que 
cregui convenient. La seva aportació ens ajudarà a millorar [ANOTAR 
LITERAL] 

_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  

NC ....................................... 99  
 

SORTEIG 
 
S.1. Vol participar en el sorteig d’un 
portàtil Mini-Note? 
 
Sí................ 1  
No............... 2 AGRAÏMENT 
 
Per poder participar en el sorteig, 
indiqui el seu nom i les dades de 
contacte. 
 
S.2. Nom i cognoms: 
S.3.Telèfon de contacte: 
S.4.Adreça de correu electrònic de 
contacte: 
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Avís legal: en compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de 
dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades personals seran 
incorporades a un fitxer de dades propietat de l’APdC i que seran tractades 
únicament per gestionar el sorteig i lliurar el premi a la persona afortunada. l’APdC 
publicarà el nom i els cognoms de la persona afortunada, a la qual es podrà 
demanar la col·laboració en els mitjans de comunicació propis de l’APdC per a fer 
difusió del resultat del sorteig. 
 
 

Moltes gràcies per la seva col·laboració! 

 




