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L’objectiu d’aquest curs 
pràctic és donar eines als 
professionals de la dansa per 
a aconseguir finançament 
per a desenvolupar els seus 
projectes artístics i pedagògics, 
posant l’accent en els recursos 
privats per davant dels públics.

es parlarà de la filantropia, 
les fonts de finançament, 
el fundraising: objectius, 
programes i tècniques; la 
cultura i la captació de fons,  
i es treballarà un cas pràctic 
(d’un dels  assistents).

cal triar un dels dos grups:

grup 1 /  
projectes artístics: 
10:00 h - 14:00 h

grup 2 /  
projectes pedagògics: 
15:30 h - 19:30 h

tindran prioritat en la 
inscripció els assistents 
als cursos de gestió de 
projectes artístics i pe-
dagògics organitzats per 
l’APdc a finals de 2011.

Ponent 

manel palencia-
Lefler ors
comunicòleg i expert 
en fundraising. 
Professor titular de 
fundraising, patrocini 
i mecenatge de la 
universitat Pompeu 
Fabra.  
manelpalencia.com

noves vies de 
finançament 
de projectes

Dissabte 29 de setembre  

10:00 h - 14:00 h  (Grup 1)  

15:30 h - 19:30 h  (Grup 2)

curs 
pràctic

Dimecres 3 d’octubre  

Divendres 5 d’octubre  

15:00 h - 20:00 h

taller pràctic que es basarà en la resolució 
dels dubtes metodològiques dels partici-
pants, en el contrast d’aquests i reflexions 
que se’n derivin. cal que els participants 
portin el dossier del seu projecte.

Ponent 

david roselló cerezuela 
Director de Nexe cultural sl., empresa 
d’assessoria, formació i gestió cultural. Ha 
desenvolupat la seva trajectòria professio-
nal en la gestió, la docència i la consultoria. 
Ha dut a terme dos cursos de gestió de 
projectes a l’APdc, amb molt bona acollida.  
nexecultural.com

com aconseguir que 
un projecte pedagògic 
o artístic sigui més 
efectiu? 

Formació 
en gestió de 
projectes
Aquest pack de formació ofereix 
eines imprescindibles per als 
professionals de la dansa que 
volen dur a terme un projecte 
artístic o pedagògic de la forma 
més efectiva possible. es tractaran 
temes clau com l’elaboració 
del projecte, la recerca de 
finançament, la comunicació  
i la distribució. 

taller 
pràctic



preus
taller pràctic
com aconseguir que un projecte pedagògic o 
artístic sigui més efectiu?  
Preu socis APdc: 25€ / Preu normal: 70€
curs pràctic  
noves vies de finançament de projectes 
Preu socis APdc: 35€ / Preu normal: 85€ 

curs pràctic
com comunicar un projecte artístic o pedagògic 
amb eines 2.0? 
Preu socis APdc: 35€  / Preu normal: 85€ 

Descompte
preu pack de formació dels 3 cursos 
Preu socis: 79€  (enlloc de 95€) /  
Preu normal: 200€  (enlloc de 240€) 

Beques destinades a 
socis i sòcies de l’APdC 
per a assistir a un 
d’aquests tres cursos:
L’APdC becarà a un soci (estu-
diant o professional) per a cada 
un dels cursos.  
 
si vols optar a la beca envia un 
mail a projectes@dansacat.org
explicant per quin curs vols la 
beca fins al 16 de setembre de 
2012 (no s’acceptarà cap peti-
ció rebuda després d’aquesta 
data, i només es pot demanar 
la beca per un curs).  
 
també cal que especifiqueu si 
us apuntareu en cas de no re-
bre la beca perquè us puguem 
guardar la plaça. els socis 
becats es triaran per sorteig.

inscripcions 
envia un e-mail a projectes@dansacat.org especificant 
quin curs t’interessa. Places limitades. 
data límit: una setmana abans de l’inici de cada curs.  

20% 
descompte

on es fan els 
cursos?
Fabra i coats,  
fàbriques de creació -  
segon pis
c/ sant Adrià, 20
08030 barcelona
metro: L1 Sant Andreu

L’objectiu d’aquest curs és 
donar eines de comunicació 
low cost als professionals de 
la dansa, fent èmfasi en les 
noves tecnologies que ens 
ofereix internet.

en aquest curs veurem 
quina és l’essència de la 
comunicació 2.0, com crear 
una estratègia eficaç per 
donar a conèixer els nos-
tres projectes, quines eines 
tenim a la nostra disposició, 
com gestionar Facebook i 
twitter, entre d’altres.

Ponent

montse peñarroya
Directora de l’Institut Inter-
nacional d’Investigació per 
la societat de la Informació i 
el coneixement, especialista 
en comunicació cultural a 
través d’internet. col·labora 
amb l’Icec com a formadora 
i consultora, i en l’estratègia 
de marketing digital del 
mercat de les Flors. també 
és professora de marketing 
Digital a l’escola de Postgrau 
de la uAb.  
www.montsepenarroya.com

com comunicar un 
projecte artístic  
o pedagògic amb 
eines 2.0? 

*

Dimarts 16  d’octubre 

Divendres 19  d’octubre 

9:30 h - 14:30 h

curs 
pràctic



Barcelona

• El GranEr
granerbcn.cat

• Espai ErrE 
www.espaierre.net

• la CaldEra 
lacaldera.info 
classes de manteniment  
per a professionals APdc  
www.dansacat.org/serveis/7

• la piConEra 
www.solpico.com

• la podErosa 
www.lapoderosa.es

• nunart 
www.nunartbcn.com

Burg (Lleida)

• CasEta dE la Coma dE BurG
www.laccb.cat

celrà (Girona)

• animal a l’EsquEna 
www.lanimal.org

deltebre (tarragona)

• EnClavE 
www.enclave.cat

mollet del vallès (barcelona)

• Cra’p
www.cra-p.org

palamós (Girona)

• CoBosmika sEEds
www.cobosmika.commés informació: www.dansacat.org/directori/5/

Centres de creació de Catalunya que proposen activitats de formació contínua per a professionals de la dansa

networking de  
projectes artístics
Dijous 11 d’octubre 
17:00 h - 20:00 h

coorganitzat pel 
Festival escena criminal iii
(3-7 i 10-14 octubre 2012)

espai de trobada entre artistes, 
programadors i distribuïdors. 
també hi podran assistir gestors  
i el públic en general.

La sessió estarà dedicada a la 
presentació informal de projectes 
artístics, seguida d’un debat.

a on?
barcelona  
(espai pendent de confirmar)

Espai per conèixer-nos, compartir, debatre 
i intercanviar d’una forma proactiva i 
totalment orientada a la pràctica 

sessions de 
networking

networking de docents i  
directors d’escoles de dansa
Divendres 26 d’octubre 
17:00 h - 20:00 h

trobada de docents i directors d’escoles per a compartir, 
debatre i intercanviar idees sobre el funcionament de les 
escoles de dansa i la docència. 

construirem la sessió entre tots els assistents compartint 
claus i consells bàsics per a la docència, i treballarem sobre 
les fortaleses i les necessitats de les escoles, els avantatges 
d’autoritzar l’escola, com contractar als professors, etc. 
 
a on?
Fabra i Coats, fàbriques de creació - segon pis  
(Veure mapa a la pàgina 4)

envia un e-mail a projectes@dansacat.org, 
fins a 3 dies abans de cada sessió.

inscripcions

sessions 
gratuïtes i 

obertes  
a tot el  
sector



Amb la col·laboració de: 

www.dansacat.org


