
 

 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya va néixer el 1987 com a sindicat i ha crescut com a 

portaveu dels professionals de la Dansa a Catalunya. Som una associació sense ànim de lucre i l’òrgan màxim 

de govern és la Junta Directiva. Les principals fonts d’ingressos són les quotes que generen els associats, els 

patrocinis i els ajuts públics. El nostre treball s’emmarca territorialment a Catalunya, però sempre establint 

contactes i xarxes a nivell nacional i internacional.  

 

Som un equip petit, però de ràpid creixement i per aquest motiu necessitem una persona dinàmica i capaç 

d’idear i posar en pràctica una estratègia de comunicació i màrqueting per tal d’aconseguir una major visibilitat 

de l’associació i de la feina que desenvolupa.  

 

 

Vacant: Perfil dual de gestió i comunicació cultural 

 

Aquesta oferta de feina neix de la necessitat de comunicar-nos amb els nostres socis, el sector de la dansa i 

altres públics objectius. Volem fer difusió de la informació d’actualitat, explicant què implica defensar un 

sector artístic a nivell polític, laboral, cultural i educatiu.  

 

La feina consisteix en desenvolupar, des de la conceptualització a l’execució, l’estratègia de comunicació de 

l’APdC. El rol d’aquesta plaça és determinant en l’equip i en el creixement de l’APdC. La persona que ocupi la 

plaça haurà de concebre la informació com a matèria primera per després elabora-la per a la seva millor 

projecció. Les relacions amb la premsa i altres entitats seran fonamentals. 

La plaça requereix dos ritmes de treball, reflexió i execució, i múltiples mirades segons els públics objectius. 

Essent un equip petit, les tasques poden variar segons els projectes prioritats del moment, puntualment podrà 

donar suport a determinats projectes en la seva vessant de producció. 

 

TASQUES PRINCIPALS 

• Consolidar el pla de comunicació i màrqueting (estratègia, implementació i avaluació). 

• Elaborar tots els materials impresos de l’Associació.  

• Gestionar la web www.dansacat.org (elaborar-ne els continguts, proposar millores, fer-ne difusió...). 

• Coordinar el butlletí quinzenal de l’Associació. 

• Renovar i gestionar la base de dades de periodistes, festivals, premis, etc.  

• Donar suport puntual a les tasques de producció en diversos projectes de l’Associació. 

 

REQUISITS 

• Experiència en comunicació i relacions públiques. 

• Interès per la dansa. 



• Experiència en redacció de documents diversos: notes de premsa, cartes informatives, reportatges, 

entrevistes, etc.   

• Nivell alt del català, escrit i parlat.  

• Nivell alt d’anglès,  

• Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 

 

ES VALORARÀ 

• Coneixement del sector de les arts escèniques. 

• Coneixement pràctic de programes de disseny i edició (photoshop i freehand). 

• Coneixements de francès.  

 

ACTITUDS 

• Capacitat de treball en equip. 

• Habilitats organitzatives per pensar i planificar estratègicament. 

• Capacitat per inventar i consolidar la feina realitzada. 

• Creure en el treball horitzontal i transversal, sempre tenint definides les responsabilitats de cadascú.  

• Actitud d’aprenentatge continu.  

• Valoració positiva del canvi, sense por al risc.  

• Visualització dels errors com una eina de millora. 

• Exigència personal d’una màxima qualitat en tot el que es fa.  

 

 

CONDICIONS 

 

• Salari fins a 1.500 € bruts, 12 pagues anuals. 

• Jornada de 35 hores setmanals. 

• Període de prova de 6 mesos. 

• Data d’inici del contracte mitjans de setembre de 2008. 

• Vacances segons conveni. 

 

 

QUÈ HAS DE FER SI T’INTERESSA 

 

Has d’enviar un CV i una carta de motivació a projectes@dansacat.org.  

El termini màxim de presentació de sol·licituds és el 08 de setembre de 2008. 

Tots els candidats/es tindran resposta.  


