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PRESENTACIÓ
FINALITATS ESTATUTÀRIES
• Millorar les condicions laborals. 
• Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.
• Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per 

impulsar polítiques actives adequades, establint ponts 
de contactes. Representar i intervenir. Ser interlocutors 
del sector. 

• Donar suport, desenvolupar i facilitar el 
desenvolupament professional del sector.

• Impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el 
prestigi de la professió.



1. Defensar i millorar els drets laborals 
dels professionals de la Dansa



1. Conveni Laboral per a la Dansa
-Acabar la negociació del pacte Laboral 2008
- Contractació d’un professional - Advocat
-Publicar el pacte i el codi de bones 
pràctiques
2. Confederació de Sindicats d’Artistes de les 
Arts Escèniques a Catalunya (SindicArt)
3. Federación de Artistas del Estado Español
4. Treball en xarxa amb les Associacions 
Professionals de Madrid i València

1. Creació de la Comissió de Ballarins 
(Liderada per Sonia Gonzalez)
2. Revisió del Pacte Laboral
3. FAEE – Assistència al Congrés de 
Madrid.
4. Treball per a la creació de la 
confederació SINDICART 
5. Reunions en matèria laboral amb Ass. de 
Madrid i Valencia

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?

1. Defensar i millorar els drets laborals 
dels professionals de la Dansa



2. Fer sentir la veu de la Dansa: 
Polítiques Culturals

1. Polítiques Culturals

Pla Integral de la Dansa a Catalunya
Plan estratégico de Danza del Estado Espanyol 
Plataforma informal europea de Dansa 
Participació en comissions i Plataformes  
Consell de les Arts

*Redacció d’un document de recopilació de les necessitats i 
propostes de millora del sector de la dansa.

1. Polítiques culturals

Pla Integral de la dansa (Primer quadrimestre)
Text consensuat amb el DCMC, però encara no 
aprovat.  Estudis ( Interarts i Cens de Professionals) 
impulsats pel DCMC aturats. 

Foro de la Danza a Tenerife – Inici del Plan
estratégico de la Danza. 

Consell de les  Arts: procés de constitució, 
aprovació de la llei.

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?



2. Fer sentir la veu de la Dansa:
Infraestructures - Espais de creació



2. Fer sentir la veu de la Dansa:
Infraestructures - Espais de creació

Seguiment i negociació de la segona fase 
del projecte:
- Continuació de la contractació de la coordinació
- Negociació d’un segon conveni ( 2009)
- Creació de l’estructura jurídica
- Complicitats d’altres organismes institucionals, 
- Treball amb els arquitectes
- Fase d’obres – seguiment tècnic

Fàbriques de creació de Barcelona
- Negociació de l’espai de dansa amb ICUB 
- Negociació del Conveni entre Associacions
- Convocatòria oberta de projecte artístic i de gestió
- Resolució de la convocatòria

Roca Umbert – Granollers
- Col·laboració en el Pla d’usos  

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?



2. Fer sentir la veu de la Dansa: 
Polítiques Educatives

1. Legislació en educació
Relació amb el Dept. d’Educació

2. Estructuració del sector pedagògic
Relació amb l’Institut del Teatre
Possible nova associació d’escoles

3. Equivalències
4. Estudi situació laboral pedagogs dansa

1. Revisió de l’arxiu d’educació de l’APdC per 
Anna Roblas

2. Preparació de la Comissió d’Educació
3. Relació amb el Dept. d’Educació:

Actualització Decret 179/1993
Batxillerat “de Dansa”
Simultaneïtat estudis

4. Relació amb l’Institut del Teatre
5. Equivalències
6. SGAE
7. Estudi situació laboral pedagogs dansa

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?



3. Afavorir el desenvolupament 
professional



3. Afavorir el desenvolupament 
professional

1. Cursos de formació
2. Classes tècniques de manteniment per a 
professionals 
2. Servei d’Assessorament
3. Dinamització del mercat laboral  i les ofertes 
laborals: promoció del professional
4. Mostra de peces curtes dansa+a prop
5. Avantatges directes
6. Biblioteca especialitzada en Dansa
7. Servei d’informació sobre la Dansa

+ Objectiu: Cohesió del Sector: Forum Dansacat
2010

1. Curs de formació: gestió de projectes
2. Classes tècniques de manteniment
3. Servei d’Assessorament
4. Dinamització del mercat laboral  i les 
ofertes laborals: directori, Mercartes.
4. Mostra de peces curtes dansa +aprop
5. Avantatges directes
6. Biblioteca especialitzada en Dansa
7. Servei d’informació sobre la Dansa

2008  Què hem fet? 2009  Què volem fer?



4. Donar a conèixer la Dansa
Comunicació



4. Donar a conèixer la Dansa
Comunicació

1.Definir el Pla de comunicació. 
2. Dansacat.org: consolidació, posicionament,

dinamització, interacció i una nova línia de
comunicació de “denúncies”.

3. Mitjans de comunicació: Iniciar estratègia  
de relacions públiques i guanyar presència.
3. Campanyes de captació de socis.
4. Publicacions.
5. Suport a activitats i projectes.

1. Inauguració del portal Dansacat.org: l’eina 
comunicativa per excel·lència.

2. Producció del llibret corporatiu: la nostra 
carta de presentació davant de les 
institucions.

3. Contractació de la responsable de 
Comunicació. 

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?



4. Donar a conèixer la Dansa
Dia Internacional de la dansa



4. Donar a conèixer la Dansa
Dia Internacional de la dansa

Relacionat amb els valors
1. Fer una Acció performance al carrer, en algun 

lloc emblemàtic, cèntric o simbòlic de la 
ciutat de Barcelona. 

2. Fer una Roda de Premsa 
3. El Dia D Encartable al Periòdico sobre el
valor de la dansa vist des d’una perspectiva
global (creativitat, salut, valor social,
pensament,etc.)
4. Encàrrec del Missatge del Dia Internacional. 

Premis – Desvinculació del DID i redissenyar el 
significat dels Premis

Dia Internacional de la Dansa 

El Dia D: 
Una mirada històrica, més aviat del passat i 
responent a la pregunta qui som? Recorregut 
cronològic dels artistes i companyies. 

Roda de premsa: 
Grups de discussió internes amb taules de debat. 
Anàlisis del sector i confecció d’un discurs 
consensuat.

Premis: Descentralització de l’acte a l’Estruch de 
Sabadell

2008 
Què hem fet? 

2009 
Què volem fer?




