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Convocatòria: Es busca disseny per a l’encartable “El Dia D” de El 
Periódico 

 
L’associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, es va constituir l’any 1987 amb 
una clara vocació de representar i defensar el sector de la dansa de Catalunya. És una 
associació sense ànim de lucre i l’òrgan màxim de govern és la Junta Directiva. Les 
principals fonts d’ingressos són les subvencions de la generalitat i de l’ICUB juntament 
amb les quotes dels associats.  
L’APdC ha estat i és en essència un sindicat que té com a missió desenvolupar 
estratègies per tal de millorar les condicions laborals dels ballarins, coreògrafs i tots els 
professionals de dins de qualsevol àmbit de la dansa. El nostre treball s’emmarca 
territorialment a Catalunya, però sempre establint contactes i xarxes a nivell nacional i 
internacional.  
Podeu trobar més informació de l’APdC a www.dansacat.org
 
Som un equip petit de 4 persones (gerent, coordinadora de projectes, responsable de 
comunicació i responsable d’administració i atenció al soci).  
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa (DID) busquem un projecte de  disseny  
per a la publicació “El Dia D”. 
 
Característiques del Dia D: 
-Encartable de El Periódico de 8 pàgines que sortirà el 24 d’abril.  
-Temàtica: el valor de la dansa a la societat (què aporta a l’educació, a la integració 
social, a la salut,...) 
-Format diari. De 2 a 5 articles (reportatges, entrevistes i articles d’opinió) per pàgina 
amb les seves respectives fotografies i amb un petit apartat de bibliografia a cada 
pàgina.                 Adjuntem pàgines de mostra del Dia D 2008. 
 
QUÈ BUSQUEM? 

∂ Dissenyador/a amb experiència en premsa que pugui aportar un disseny modern, 
fresc, àgil i atractiu a l’encartable. 

∂ Domini de QuarkXpress. 
∂ Valorable coneixements d’ il·lustració i interés per les arts escèniques. 
∂ Disponibilitat per ocupar-se del projecte del 15 de febrer al 14 d’abril. 
∂ Freelance. 

 
QUINES TASQUES HAURÀS DE FER? 

∂ Elaborar una portada per al Dia D. 
∂ Elaborar el Disseny de l’encartable de 8 pàgines. 
∂ Maquetació del contingut. 
∂ Aplicació del disseny a algun altre format (anunci, invitació) 

 
QUÈ HAS DE PRESENTAR? 

∂ Proposta/Esborrany de disseny de portada 
∂ Proposta/Esborrany d’una pàgina interior 
∂ Currículum vitae i book de treballs realitzats. 

 
QUÈ OFERIM? 

∂ 1500€ 
 
T’INTERESSA? 

∂ Envia el teu CV i la proposta a comunicacio@dansacat.org del 5 al 16 de febrer  
 
 

Barcelona, 5 de febrer de 2009 
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