
 
 
 

FORMULARIS ENVIA LA TEVA INFO! 
 
Des de maig de 2008 la web www.dansacat.org permet als seus usuaris penjar de 
forma directa i sense intermediaris informació diversa relacionada amb la dansa. 
 
La web rep una mitja de casi 10.000 visites mensuals, per tant la informació en 
obert té una gran difusió. La informació reservada als socis arriba a prop de 400 
professionals en actiu. 
 
 
Per penjar la informació: 
 
1> Per a penjar la vostra informació cal anar a la pàgina que conté el formulari 
específic de cada tipus d’informació: 
 
Formació - http://www.dansacat.org/agenda/25/formacio/ 
Per publicar cursos, tallers...  
 
Programació cultural - http://www.dansacat.org/agenda/25/programacio/ 
Per publicar espectacles, conferències, exposicions... 
  
Convocatòries - http://www.dansacat.org/convocatories/3/convocatoria/  
Per publicar premis, concursos, beques, ajuts...  
 
Ofertes de feina i audicions - http://www.dansacat.org/convocatories/3/oferta/ 
 
2> A continuació heu de introduir les vostres dades.  
    -Si sou socis i esteu en la zona de socis aquestes dades ja apareixeran  
    automàticament, només haureu d’acceptar les condicions de privacitat i introduir  
    el codi de verificació. 
    -Si no sou socis caldrà que complimenteu totes les dades. 
 
3> Introduïu les dades de l’activitat o esdeveniment (sempre el més completes 
possible), adjuntar un imatge (format jpg) etc...  
Us aconsellem incloure el màxim de dades de contacte per facilitar que els 
usuaris que tinguin dubtes us puguin contactar. El camp de text no té límit de 
caràcters. 
 
4>Una vegada introduïdes les dades clickeu el botó “enviar”. 
 
5>En un màxim de 48h la informació enviada serà revisada pel webmaster i es 
podrà consultar en obert a la web.  
 
 

vegeu els criteris de publicació a continuació>>> 
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Criteris de publicació 
 
·Formació: 
(cursos, classes, tallers,... d’interès pels professionals de la dansa) 
 
>Només es publicaran aquelles accions destinades a millorar els coneixements 
dels professionals de la dansa, ja sigui de forma pràctica o teòrica (cursos de 
dansa, de producció, d’arts escèniques especials per ballarins,...). 
 
>Es donarà prioritat a la formació impartida a Catalunya i les Illes Balears. 
En casos excepcionals es publicaran cursos intensius, monogràfics, d’estiu, etc... de 
fora de Catalunya i les Illes Balears i d’interès especial pels professionals. 
 
 
·Programació cultural: 
(activitats/espectacles relacionats amb la dansa) 
 
>Fa referència a tota acció oberta al públic que estigui relacionada amb la 
dansa, com ara espectacles, festivals, works in progress, conferències, projeccions 
de vídeo, exposicions...  
 
>Només es publicaran els esdeveniments que tinguin lloc a Catalunya i Illes 
Balears. 
 
 
·Convocatòries: 
(per a festivals, residències, premis, ajuts,... relacionats amb la dansa) 
 
>Informació sobre tota activitat que suposi la presentació d’un projecte en una 
data límit, com ara subvencions, ajuts, concursos, premis,... sempre relacionat 
amb la dansa, ja siguin espectacles, treballs de recerca,...  
 
>Es publicaran convocatòries de tots els països. 
 
 
·Ofertes de feina i audicions: 
(treballs remunerats per a professionals del sector de la dansa) 
 
>Només es publicaran aquelles ofertes remunerades (no cal concretar l’import a 
l’oferta). 
 
>Es publicaran les ofertes referents a totes les professions relacionades amb 
la dansa (ballarins, coreògrafs, productors, gestors, periodistes especialitzats,...). 
 
>Es publicaran ofertes i audicions de tots els països. 
 
 
 
 
 
*En cas de trobar alguna dificultat, o dubte sobre els passos a seguir, contacteu-
nos a info@dansacat.org o al 93-268 24 73. 
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