
  

 

 

 

 

 

 

 

L'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (ICUB) promou el programa 

Fàbriques per a la Creació a Barcelona amb l’objectiu d’incrementar la xarxa 

d’equipaments públics que donen suport a la producció cultural a la ciutat.  

 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) www.dansacat.org i 

l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) 

www.companyiesdansa.info han signat un conveni amb l’ICUB per gestionar el 

procés de conversió de l’antiga Fàbrica de l’Illa Philips en el nou centre de creació 

de Dansa i les Arts del Moviment, durant l’any 2008. 

 

Responsable de coordinació del projecte del 

Centre de Creació de la Dansa i les Arts del 

Moviment 

 

RESPONSABILITATS 

 

El coordinador/a gestionarà, la primera fase del projecte de la Fàbrica de Creació de 

la Dansa i de les Arts del Moviment, sota la supervisió i direcció de l’APdC i l’ACPDC 

i del Director/a artístic/a de l’espai.  

 

Les principals tasques seran: 

� Coordinar les necessitats executives del procés de selecció a partir de la 

convocatòria pública del projecte Artístic i de Gestió del Centre de Creació.  

� Contribuir en l’elaboració del Projecte de Gestió del Centre de Creació 

� Responsabilitat d’executar i controlar el pressupostari del projecte durant 

2008 

� Recerca de recursos i finançament externs. 



� Coordinar amb el Director/a artístic/a en el disseny del mapa de complicitats 

del Centre amb el teixit cultural del territori  

 

 

ESPECIFICACIONS PERSONALS i PERFIL SOL�LICITAT  

 

� Cal demostrar un mínim 3 anys d’experiència en gestió de projectes 

culturals.  

� Formació en Gestió Cultural. 

� Interès i coneixement en dansa i arts escèniques. 

� Capacitat de treballar autònomament i amb equip. 

� Capacitat de treball proactiu. 

� Habilitat per pensar i planificar estratègicament. 

� Habilitats de comunicació, tant a nivell verbal com escrit. 

� Es valoraran coneixements d’idiomes (anglès, francès). 

 

CONDICIONS 

 

� Condicions a negociar. 

� Incorporació immediata. Setembre 2008. 

� Data de finalització 31 de desembre de 2008, amb possibilitats de continuar 

en la gestió del projecte. 

 

 

 

Envieu un CV a centrecreaciodansa@gmail.com abans del dilluns 8 de Setembre  

de 2008 .  

 


