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0. Introducció 
 
Els objectius generals de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) 
marquen les activitats que desenvolupem al llarg de l’any. Aquests objectius són: 

 Cohesionar el sector 
 Analitzar-ne les necessitats 
 Representar-lo i ser-ne interlocutors  
 Millorar les condicions laborals 
 Actuar com a lobby polític 
 Mediar  entre els agents per impulsar polítiques actives adequades 
 Donar suport i facilitar el desenvolupament dels professionals de la Dansa 
 Vetllar, recolzar i impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la 

professió 
 
Aquest 2009 estem satisfets dels resultats aconseguits. Hem assolit la gran majoria dels 
objectius marcats a principis d’any en totes les àrees de treball de l’APdC (celebració del Dia 
Internacional de la Dansa, servei d’informació i desenvolupament professional,...). Alhora, 
hem superat les expectatives dels primers PREMIS DANSACAT celebrats aquest desembre a 
Barcelona. S’han tancat projectes en els que portàvem més d’un any treballant-hi com el 
PLA INTEGRAL DE LA DANSA i EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA DANZA. Hem continuat 
recolzant el projecte de la fàbrica de creació de la Illa Philips donant suport a l’Àngels 
Margarit. Cal també destacar que ha estat un any marcat per canvis interns de personal, fet 
que ha provocat que ens haguem hagut de concentrar en la formació i el traspàs de 
personal. Altres projectes de menys urgència (encara que sovint d’igual importància per al 
sector de la Dansa), s’han dilatat en el temps principalment perquè els nostres recursos són 
reduïts, i la manca de personal ens impedeix gestionar tots els projectes alhora. 
 
Els projectes que destacaríem d’aquest 2009 són: 

 Celebració del Dia Internacional de la Dansa a Barcelona 
 Celebració dels Premis Dansacat a Barcelona 
 Seguiment del Centre de Creació de la Dansa de Barcelona (Projecte MARC) 
 Presència en consells assessors (SAT!, Consell Assessor de les Arts i la Cultura de 

l’ICUB,...) 
 Negociació del Pacte Laboral de la Dansa amb l’Associació de Companyies 

Professionals de Dansa de Catalunya. 
 Servei d’informació de la Dansa (millores a la biblioteca, oficina d’atenció al públic amb 

horari estable, atenció a consultes derivades del 010...) 
 Dinamització de dansacat.org i major presència en els mitjans de comunicació.  
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Àrea 1....per defensar els 
drets laborals 

 ÀREA SINDICAL 
 
1. Defensar els drets laborals dels professionals de la 
Dansa 
1.1 Conveni Laboral per a la Dansa 
1.2 Confederació de Sindicats d’Artistes de les Arts Escèniques a Catalunya (SindicArt) 
1.3 Federación de Artistas del Estado Español 
1.4 Treball en xarxa amb les Associacions Professionals de Madrid i València 
1.5 Estatut del Artista i del Creador 
 
1.1. Conveni Laboral per a la Dansa 
 
Durant el 2008 l’APdC va treballar amb una comissió de ballarins per a avaluar el 
funcionament i aplicació real del Pacte Laboral del 2005; alhora, es van estudiar els sous que 
les companyies paguen per tal d’actualitzar la taula salarial. Això va preparar el terreny per a 
l’evolució del projecte a 2009. Aquest 2009 s’ha negociat amb l’Associació de Companyies 
Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC) la revisió del Pacte Laboral, per tal 
d’introduir-hi les millores i correccions sorgides de la comissió d’avaluació de 2008.  
 
L'APdC ha demanat un augment del 15% del salari (respecte l'acord del Pacte Laboral del 
2005); que dins del període de producció quedi inclosa només una funció (i no 4 ); s'ha 
eliminat que el ballarí cobri en funció del taquillatge donat que no és un empresari; i s'han 
exigit tota una sèrie de millores en règim de desplaçament, dietes, retribucions per conduir, 
etc. ( Veure annex 1 COMPLEMENT EXPLICATIU -En procés de negociació) 
 
Des de l’APdC comptàvem que amb 4 mesos tant de planificació com d’implementació, 
aquest projecte ja estaria enllestit. Per part nostra, s’han realitzat tots els esforços possibles, 
des de la contractació expressa de personal especialitzat i la contractació extra dels serveis 
jurídics i laborals de Blasco i Sellarés. De nou, però, ens hem trobat que tot el procés s’ha 
dilatat degut a que l’Associació de Companyies té un complicat sistema intern a l’hora de 
prendre decisions o una manca d’interès en prendre aquest projecte com a prioritari.  
 
La gran majoria de propostes de millora que s’han plantejat des de l’APdC, tant 
d’estructuració i organització del treball, com dels augments salarials han estat rebutjades 
sense massa argumentacions ni contrapropostes. Malgrat que les negociacions han estat 
dures, amb el temps i la insistència de l’APdC s’ha vist algunes alguns avanços. Esperem 
que a principis de 2010 es puguin veure alguns fruits.  
 
La nostra intenció, una vegada consensuat el nou Pacte, segueix sent fer-ne un petita 
publicació per tal de fer-la arribar a tots els professionals que treballen amb aquest sector. 
Als ballarins per a que coneguin els seus drets; a les companyies, productores i empresaris 
per a que coneguin els mínims per sota dels quals el ballarí no ha de treballar; a 
programadors i entitats públiques per a que tinguin un element més per a jutjar la 
professionalitat d’una companyia i entenguin millor les seves peticions. Aquesta publicació, 
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no ha estat possible, ja que s’hauria d’haver iniciat al setembre de 2009. De moment aquest 
publicació queda posposada fins que les negociacions del nou pacte laboral quedin tancades.  
 
De moment hem elaborat una guia informativa per al treballador amb la resposta a les 
preguntes freqüents a nivell laboral.:  
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1.2 Confederació de Sindicats d’Artistes de les Arts Escèniques a Catalunya (SindicArt) 
 
Aquest any 2009 s’han realitzat intenses reunions i sessions de treball amb el grup 
d’Associacions Professionals que conformen el projecte SindicART. Aquest és un ambiciós 
projecte que caldrà seguir treballant durant els propers anys. Es tracta d’una aliança 
estratègica a nivell sindical i laboral dels sindicats que conformem les arts escèniques.  
Aquest any s’ha treballat amb intensitat els estatuts interns que s’aprovaran durant el 
primer trimestre de l’any vinent.  
 
És un projecte complex ja que han de coincidir ideològicament les respectives juntes 
internes i els canvis interns de les mateixes fa que de vegades s’alenteixi tot el procés. 
 

 
SindicART CATALUNYA 
 

+  +  
+ + +

+ +  
 
“La unió fa la força” 
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1.3 Federación de Artistas del Estado Espanyol 
 
Aquest 2009 hem assistit a les 4 reunions d’executiva de la FAEE, amb seu a Madrid. Les 
novetats més destacades són la nova pàgina web www.faee.es, i la creació d’un googlegrups 
intern per al treball en xarxa online.   
 

 
 
 
1.4 Treball en xarxa amb les Associacions Professionals de l’Estat Espanyol 
 
Durant aquest 2009 l’APdC ha realitzat unes jornades internes de formació per les juntes i/o 
els equips de gestió de l’Associació de Professionals de la Dansa del País Basc  (Euskal 
Herriko Dantza Profesionalen Elkartea) i de València (APDV).   
 

 
 

La Jornada va tenir lloc el cap de setmana del 14 i 15 de novembre i hi van participar dos 
dels membres de l'associació catalana. Tracy Sirés, gerent de l'APdC, i Toni Cots, 
videpresident, van explicar la trajectòria de 22 anys de l'APdC, i els hi van parlar de temes 
claus com el Pla Integral de la Dansa, la professionalització de la gestió i l'educació. En 
aquesta jornada també s’observa la necessitat d’organitzar jornades per tal de compartir 
informació i estratègies de canvi de cara el futur.  

 
A la jornada va assistir de la junta directiva de l'ADDE: Gabriel Ocina Sáenz de la Fuente 
(president), Alicia Gomez Linares (vicepresidenta), Maria Martín López (tresorera), Ana 
Remiro Esnoz (vocal) Begoña Krego Mosteiro (vocal) i Vanesa Fuentes Martinez de Osaba 
(gerent). També hi va estar present Belén Muñoz, gerent de l'associació de professionals de 
la Dansa de València. 

Fragment de la notícia publicada adansacat.org - 25 de Novembre 2009 
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1.5 Estatut de l’Artista i del Creador 
 
Des de Catalunya, s’està impulsant la creació d’una plataforma Pro-Estatut de l’Artista i el 
creador a nivell estatal. Ja al 2007 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
va iniciar el procés per a la implementació de l’Estatut, tot i que l’informe redactat pel Bufet 
Bergós feia una descripció de la situació actual dels diferents sectors, ja que feia difícil 
preveure algun canvi legislatiu a nivell català. Per aquest motiu, s’està impulsant aquesta 
plataforma a nivell estatal, i l’Associació de Professionals de la Dansa s’hi ha adherit.  
 
El 28 de Novembre va tenir lloc la primera trobada de federacions professionals Pro-Estatut 
del Artista i el Creador (PECA), a Madrid a la seu d’AISGE. Els temes que es van tractar van 
ser els següents:  
- Els aspectes inclosos en un futur a “Estatut de l'Artista i del Creador” interessen i 
preocupen als associats de base de les nostres entitats, i als treballadors i professionals de 
les arts i la cultura en general.  
- Tots els sectors compartim bona part dels problemes detectats encara que es donen dues 
situacions o tipologies bàsiques: la problemàtica de l'artista que estableix una relació laboral 
amb un tercer (empresari, companyia, programador, mediador) d'un banda, i la 
problemàtica de l'artista o creador autònom. El primer bloc s'adscriu al Règim General de la 
Seguretat Social, el segon al Règim Espacial de Treballadors Autònoms. La resta de 
problemàtiques són comunes i poden tenir un mateix enfocament.  
- En alguns països especialment en el nord d'Europa s'han donat experiències molt 
interessants i adequades de legislació o tracte de l'artista i el creador.  
- A Espanya, en canvi, hi ha una gran desatenció i una falta d'adequació de la legislació a la 
realitat social i econòmica dels sectors.  
- Bona part dels aspectes que ens preocupen tenen un àmbit de resolució o legislació a 
escala estatal. Es tracta de competències del govern central o el Congrés dels Diputats i el 
Senat.  
– Fins a ara cada entitat o sector ha intentat presentar aquests temes al govern central, als 
grups parlamentaris del Congrés i del Senat i a les forces polítiques però no s'han obtingut 
uns resultats remarcables.  
- Mai abans s'havia intentat la col·laboració entre sectors i, no obstant això, vam coincidir 
que la constitució d'un moviment o plataforma que ens inclogui a tots pot ser determinant.  
- Conèixer la problemàtica concreta de cada sector serà molt útil als altres. Una lectura 
transversal reconeixerà els problemes comuns la qual cosa facilitarà l'elaboració de 
propostes conjuntes de resolució. D'altra banda, les problemàtiques específiques de cada 
sector rebran el suport o la solidaritat dels altres. Ens coneixerem i ens donarem suport 
mutu.  
 
ASSISTENTS: Antonio Rincón, miembro de la Junta Directiva de Autores Científico-Técnicos y Académicos 
(ACTA); Guillem Jordi-Graells, presidente de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC); 
Montserrat Conill, presidenta de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya; Robert Torres, secretario de 
directores) de la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); Pilar Casas (AADPC), 
representante de la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE); Eva 
Parra (UAM), Cesar Casares (APDCM) y Tracy Sirés (Assosiciació de Professionals de la Dansa de Catalunya), 
representantes de la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE); Max Sunyer, vicepresidente de la 
Federació Unió de Músics de Catalunya (UM); Jorge Martín, vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de España (AFP); Pablo Jurado, vocal y Susana Fernández, secretaria técnica de la Federación 
de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, (FADIP); Gabriel Carrascal de las Asociaciones de 
Escenógrafos, Marisa Agostini (AMM) representante de la gestora de la Plataforma Estatal para la Promoción 
y Dignificación del Circo; Enrique Valiño Aguilar, representante de Músicos Unidos Siglo XXI (MUS XXI/Grupo 
Mus 21); Francesca Llopis, presidenta y Consuelo Vallina (AAVA), Nacho París (AVVAC), Jordi Encinas y Florenci 
Guntín (AAVC) de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV).  
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Àrea 2....per a fer sentir la 
veu de la Dansa: 

representació del sector 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES  
 
2. Per a fer sentir la veu de la Dansa: representació del sector  
 
2.1 POLÍTIQUES CULTURALS 
         2.1.1 Pla Integral de la Dansa de Catalunya 
         2.1.2 Plan estratégico de Danza del Estado Espanyol  
         2.1.3 Plataforma informal europea de Dansa  
         2.1.4 Espais per a la Dansa – Nou centre de creació “La Philips” i “Fabra i Coats” 
         2.1.5 Manifest de la Dansa  
         2.1.6 Participació en comissions i Plataformes   
2.2 POLÍTIQUES EDUCATIVES 
        2.2.1 Situació de l’ensenyament de la Dansa 
       2.2.2 Lobby i assessorament entorn el procés d’equivalències 
2.3 OBSERVATORI DE LA DANSA 
       2.3.1 Estudi de les condicions laborals dels professionals de la Dansa 

 
 
2.1 Polítiques Culturals 
 
2.1.1 Pla Integral de la Dansa de Catalunya 
 
Després de més de 3 anys de treball i espera, el 8 d’Octubre es va presentar el Pla 
Integral de la Dansa, una iniciativa impulsada pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, treballada conjuntament amb les dues associacions representatives del sector 
l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l'Associació de Companyies 
Professionals de Dansa de Catalunya, i assumida pel Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, que estableix les línies marc d'actuació en el sector.  
 
Durant el 2009, l’APdC ha estat fent un seguiment exhaustiu d’aquest tema tant important 
per el desenvolupament de la Dansa. No ha estat una tasca fàcil, ja que la recent creació del 
CONCA i la manca de definició de les competències d’aquest nou organisme han fet que el 
Pla Integral fos tot un repte de coordinació entre el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i el CONCA. 
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L’APdC va fer una convocatòria oberta al sector i una cinquantena de professionals del 
sector de la Dansa van assistir dijous 8 d'octubre a la presentació del Pla Integral de la 
Dansa, un pla marc que vol abordar el sector de la Dansa des d'una perspectiva integral, que 
inclou tots els aspectes que afecten el sector. Tot i que els pressupostos encara no estan 
definits el Conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, es va comprometre de fer el 
possible per augmentar el pressupost per a la Dansa en un 10% els propers tres anys, i 
millorar les actuals xifres de 7,5 milions d'euros anuals. Ja s’ha creat una comissió de 
seguiment on s'aniran treballant tant les mesures prioritàries, com el calendari i els 
pressupostos.  
 
TELENOTICIES MIGDIA 
www.tv3.cat/videos/1533799 
 

 
 
El Pla Integral de la Dansa s’ha editat imprès en versió trilingüe i l’APdC el distribuirà entre 
els nostres associats.  
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2.1.2 Plan estratégico de Danza del Estado Espanyol 
 
Aquest 2009 també ha vist la llum el Plan estratégico de Danza del INAEM. Si fins ara les 
relacions amb el Ministeri de Cultura eren més esporàdiques, des de mitjan de 2008 i durant 
tot el 2009 han estat freqüents i fluides, ja que hem estat part activa de la redacció d’aquest 
Pla. Durant el 2009 hem assistit a 6 jornades de treball intenses a Madrid, a la seu del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas.  
 
 

 
 

Els cinquanta-sis membres del Foro Estatal de Danza  reunits els dies 2 i 3 de novembre a 
l'Auditori de Tenerife, van aprovar el Plan General de la Danza 2010-2014. Aquest Pla 
culmina un procés de treball col·lectiu del sector professional de la Dansa a Espanya que 
s'ha inspirat en models anteriors i actuals, així com les reflexions i conclusions de l'anterior 
Fòrum Estatal celebrat a Tenerife al juliol de 2008 i, sobretot, de les aportacions dels 
membres de la comissió d'elaboració.  
 
El text va ser ratificat després de finalitzar les sessions de treball en les quals han participat 
delegats de comunitats autònomes, les principals associacions de Dansa del país, artistes i 
gestors, professionals, acadèmics i crítics, i el Ministeri de Cultura.  
 
El Director General del INAEM, Félix Palomero, va anunciar durant la presentació del pla 
algunes de les mesures que s'impulsaran des de l'Institut. Entre aquestes iniciatives es 
troba l'engegada d'un Circuit Estatal de Dansa per a incrementar la mobilitat d'espectacles 
per tot l'estat; la creació del nou centre de recursos que assumirà l'observatori de la Dansa, i 
l'elaboració d'una guia de recursos adequada a les necessitats del sector a través del portal 
de la Dansa de l' INAEM, www.danza.es.  
 
Palomero va destacar que el Pla "marcarà les polítiques en aquest àmbit en els propers anys 
encara que no totes les mesures són competència del ministeri de cultura". Per això es va 
comprometre a presentar el Pla "a les altres institucions que puguin tenir responsabilitats 
per a la seva engegada".  
 
També va assenyalar que s'impulsarà la creació d'una comissió de seguiment del text "per a 
la vigilància continuada del Pla que es reunirà al començament del pròxim any per a adonar 
de les accions empreses i la seva evolució".  
 
Fragment de la notícia publicada adansacat.org - 9 de Novembre 2009 
 
2.1.3 Plataforma informal de Dansa europea 

Durant el 2009, la plataforma informal de Dansa europea ha organitzat una trobada a 
Hamburg,impulsada per Tanzplan que finalment ha estat enfocada a les polítiques culturals 
de Dansa a nivell internacional. L'objectiu de la trobada va ser posar en comú els diferents 
plans de Dansa de cada país, parlar de les diferents estratègies, veure les perspectives 
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particulars, intercanviar opinions i veure de quina manera els diferents països poden 
començar a col·laborar i treballar en xarxa.  

Aquesta plataforma, de moment, està formada per: Arts Council England, Canada Council for 
the Arts, Reagriupment Québécois de la Danse, Dance Info Finland, Tanzplan Deutschland, 
Dance Ireland, Dance UK, Centre Nacional de ladanse de França, RESO i ProHelvetia de 
Suïsa, Vaalms Theatre Institute de Bélgica, ACPDC i APdC de Catalunya. 
 
2.1.4 Espais per a la Dansa - Centre de Creació de la Dansa “La Philips” i “Fabra i 
Coats” 
 
Un altre projecte clau en el nostre treball diari, i que com la gran majoria dels nostres 
projectes és a llarg termini, és la nostra col·laboració en impulsar la creació i/o reforma 
de diferents espais per a la creació de Dansa i arts escèniques. 
 
Durant el 2009 hem col·laborat amb l’ICUB per a tirar endavant el projecte de la Fàbrica de 
Creació de Dansa de Barcelona a la Fàbrica Philips. Ha estat un any centrat sobretot en el 
seguiment del projecte arquitectònic, de treballar amb els arquitectes i els assessors tècnics. 
Majoritàriament ha estat una feina liderada per l’Àngels Margarit i el paper de les 
associacions ha estat menor que l’any passat, tot i que hem assistit a totes les reunions 
convocades per l’ICUB en realció al seguiment del projecte MARC i hem acompanyat el 
projecte. Durant el 2009 s’ha entregat el Pla de gestió del centre de creació MARC, tot i que 
l’apartat de pressupostos caldrà revisar-lo l’any 2010. 
 
2.1.5 Manifest de la Dansa   
 
Des de l’APdC s’ha vist la necessitat d’aprofitar l’empenta dels plans estratègics impulsats 
des de l’administració per elaborar un manifest, un document sintètic on el sector de la 
Dansa emet un missatge consensuat. Ens adonem que tots els professionals compartim un 
corpus de reflexió i de discurs, però que cal escriure’l i difondre’l. Aquest ha estat un 
projecte que ha demanat un procés de planificació i recerca força complex i que no estava 
previst en la planificació de projectes. Es va iniciar al març de 2009 i esperem que acabi a 
principis de 2010.  
 
Metodologia:  
 

0. Disseny de l’entrevista - REALITZAT 
1. Selecció dels Perfils dels entrevistats - REALITZAT 
2. Transcripció total de les  30 entrevistes – REALITZAT 

Des de l'APdC hem realitzat una trentena d'entrevistes a professionals del sector, 
tant de l'àmbit de la pedagogia i l'educació, com de la creació. Durant el més 
d'abril farem l'anàlisi de totes les aportacions, comparant-ne el contingut per 
extreure'n els punts en comú.  

3. Anàlisis - REALITZAT 
4. Síntesi – EN PROCÉS 
5. Disseny – EN PROCÉS 
6. Presentació pública – EN PROCÉS 

 
El manifest s’adreçarà principalment a l’administració pública local (programadors de 
teatres, polítics de cultura, educació,...) per donar-los una visió clara del que és la Dansa a 
Catalunya. Amb aquesta eina a la mà, l’administració no tindrà excusa per a no implementar 
una normativa eficaç i que tingui en compte les necessitats reals del sector. Aquest manifest 
s’entregarà a les persones més rellevants del sector de la Dansa, per a que quan es 
reuneixin amb persones i entitats que puguin tirar endavant projectes i polítiques 
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relacionades amb la Dansa, tinguin una eina coherent i de pes per fer respectar les seves 
necessitats reals. Utilitzant un element comú, els arguments de la Dansa agafaran pes, i ens 
assegurarem que com a mínim el missatge s’ha enviat clarament.  
 
El llenguatge del manifest serà clar i directe, anirem al gra. Tindrem en compte que el 
destinataris finals seran persones amb poder per decidir sobre el sector de la Dansa, però 
que necessariament no han detenir coneixements de Dansa. Serem pedagògics per 
assegurar que el nostre missatge s’entén, en el fons i en la forma. És una eina per al sector 
que va dirigida a un públic que no és expert en Dansa i que no sap què necessita la Dansa. 
 
*Esborrany disseny 

  
 
*Esborrany disseny 
 

  
 
*Esborrany disseny 
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2.1.6 Participació en comissions i plataformes 
 
La participació en comissions assessores, plataformes i trobades és una feina cabdal en el 
dia a dia de l’associació i una de les seves raons de ser. Durant el 2009 s’ha assistit a la 
comissió del  Sant Andreu Teatre i les del Consell de Cultura i de les Arts de l’Ajuntament de 
Barcelona, i la Plataforma del Consell de les Arts. Tot i que aquestes reunions no suposen la 
materialització de cap projecte concret, entenem que la participació en aquestes comissions 
és una oportunitat que té el sector per proposar mesures concretes, revisar accions i/o 
documents que s’estan treballant des de les institucions i que calen una validació del 
professionals  
 
Una altra feina important són les reunions internes de sector, que tot i que sovint no són 
tangibles, són fonamentals per a l’estructuració del sector. Durant aquest any 2009 s’han dut 
a terme vàries reunions estratègiques: 
 
* L'APdC i l'ACPDC posen en comú les seves línies estratègiques 

L'APdC va impulsar una reunió amb l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de 
Catalunya( ACPDC), que va tenir lloc el passat 19 de juny, amb l'objectiu de posar en comú 
les diferents línies estratègiques de cada associació i buscar els punts en comú, a més de 
debatre i reflexionar sobre el funcionament del sector. 
 
A la reunió hi van assistir David Márquez, Elena Garcia i Pia Mazuela, com a membres 
representants de la Junta de l'ACPDC, i la seva coordinadora Isabel Castellet; i Jordi Cortés, 
Xavier Martínez, Beatriu Daniel i Olga Tragant, membres de la Junta de l'APdC, i la seva 
gerent, Tracy Sirés.  
 
A més de posar en comú els objectius 2009-2010 de les diferents associacions van debatre 
sobre les noves generacions de creadors emergents; el pla integral de la Dansa i les 
polítiques que està impulsant el govern. En aquest sentit van fer èmfasi sobre la necessitat 
de coordinar-se per a aportar estratègies comunes a les institucions públiques. També van 
parlar sobre el finançament del sector, entre d'altres temes clau.  
 
L'APdC creu imprescindible establir aquest tipus de trobades més enllà dels projectes 
puntuals en què ja col·laboren les dues associacions i treballar en xarxa.  
 
Notícia publicada dansacat.org - 17de juliol 2009 
 

* L'APdC dóna suport a la futura associació d'escoles de Dansa de Lleida 

Les escoles de Dansa de la província de Lleida han iniciat el procés de creació d'una 
associació que representarà els seus interessos i defensarà el paper fonamental de la Dansa 
davant dels ciutadans i les institucions públiques de Lleida. El passat divendres 12 de juny, 
l'APdC vam assistir a una trobada amb part de les escoles que estan impulsant la 
iniciativa per a compartir amb elles la nostra experiència de més de 20 anys. 
 
Les escoles porten 10 anys unint esforços per la celebració del Dia Internacional de la Dansa, 
i la Mostra de Dansa de Lleida. Álvaro de la Peña, director d'Iliacan, companyia resident a 
Tremp, també present a la trobada, va defensar la necessitat d'un treball conjunt per a 
impulsar la Dansa a Lleida.  

Notícia publicada dansacat.org – 18 de juny 2009 
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2.2 Polítiques Educatives 
 
El 2009 ha estat l’any de les Polítiques Educatives a l’APdC. Durant anys aquesta àrea ha 
avançat molt lentament, ja que altres projectes més urgents ens impedien dedicar-hi tots els 
esforços necessaris. De nou, la manca de recursos (sobretot humans) i el gran nombre 
d’àrees importants, ens obliguen a prioritzar uns projectes per sobre dels altres. Aquest 
2009 des de la Junta Directiva es va valorar que no es podia posposar més la priorització 
d’aquesta àrea i es va fer la difícil reflexió de posposar altres projectes per dedicar més 
atenció a aquest1. Aquestes decisions són difícils de prendre perquè sempre hi ha molt 
terreny on treballar, millorar situacions, ampliar possibilitats, però en aquest cas es va 
valorar que posposar la priorització de l’àrea educativa suposava un perjudici molt greu, 
comparat amb altres àrees, a curt i llarg termini. Les peculiaritats d’aquesta àrea fan que si 
el lapse de temps en què no rep atenció és massa llarg, proporcionalment les conseqüències 
són pitjors. Al tractar-se sobretot de lleis que afecten la formació en Dansa, quan un projecte 
determinat ja ha passat, es converteix en una llei que afectarà al sector durant anys. En 
canvi, si es destina temps i energies a projectes en el moment present, els resultats també 
poden gaudir-se durant anys. 
 
2.2.1 Situació de l’ensenyament de la Dansa 
 
Conscients que una professió estable destaca per a la seva bona formació, a l’APdC 
defensem i reivindiquem que la Dansa tingui els mateixos drets i atenció que altres 
ensenyaments artístics. Això es tradueix en una legislació que contempli la formació en 
Dansa, ja sigui per a professionals o com a complement a la formació del règim general.  
El balanç que fem d’aquest 2009 no és del tot positiu. Per les moltíssimes hores destinades a 
aquesta tasca creiem que el resultat ha estat inferior al desitjat. Però som optimistes, 
desprès d’uns anys sense actuar prioritàriament en aquesta àrea molta feina ha estat la de 
recuperar contactes, endreçar informació, revisar estudis, fer noves consultes, tasques de 
preparació del terreny. Alhora, aquesta àrea depèn molt de factors externs, ja que segons el 
calendari de l‘administració, a l’hora de legislar nosaltres podrem actuar o no. 
 
Xarxa de contactes 
 
Com dèiem, treballem com a grup de pressió per fer a arribar les demandes del sector a les 
institucions pertinents i fem de mediador entre els agents per impulsar polítiques actives 
adequades per a cada sector. Per això és molt important que estiguem en contacte amb 
tots els representants dels diferents sectors que integren l’educació en Dansa. 
 
Aquest 2009 principalment ens hem centrat en restablir la xarxa de contactes, debilitada 
ens els últims anys degut a la poca capacitat per part nostra d’assumir tots els compromisos 
referents a aquesta àrea. Sobretot hem realitzat reunions, preparat informes, recollit 
necessitats, queixes, idees, propostes, per a poder-les traspassar adequadament a les 
institucions.  
 
A nivell públic els nostres interlocutors han estat el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i en menor mesura el Ministeri d’Educació. També els 
Departament i Ministeri de Cultura han estat interlocutors nostres en el Pla Integral de 
Dansa, encara que només afecta tangencialment als temes de polítiques educatives, ja que 
no són de la seva competència directa, però evidentment, sí que afecten a la professió en 
conjunt. 
 

                                                 
1 Veureu en aquesta memòria que l’àrea de desenvolupament professional s’ha vist especialment afectada. 
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A més de mantenir contacte amb les institucions públiques, també hem millorat la relació 
amb les escoles i els estudiants de Dansa. 
Pel que fa a les escoles ens hem trobat amb: 

• Associació Catalana d’Escoles de Música. Degut al a seva llarga trajectòria com a 
escoles de música públiques, hem cregut interessant conèixer la seva trajectòria  
per a veure en quina mesura es pot aplicar al sector de la Dansa. 

• Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA). Com a una de les 
associacions clau en el sector de la pedagogia de la Dansa hem reforçat el nostre 
treball en comú a través de reunions i contactes més fluids i constants. 

• Associació d’Escoles de Dansa de Lleida. Tot i que l’associació encara ha de 
constituir-se legalment, ja existeix com a nucli de treball. Ens hem trobat amb ells 
per compartir la nostra experiència com a associació, i també per conèixer la 
situació de la pedagogia de la Dansa a Lleida i veure els punts comuns amb 
Barcelona.  

• Reunió d’escoles de Dansa privades de Catalunya. Per escenificar aquest nou 
tarannà, al setembre hem realitzat la primera reunió sectorial amb la voluntat de que 
tots els agents actius es coneguin, comparteixin la seva opinió i necessitats amb 
l’APdC, i alhora s’acordin nous mètodes per treballar conjuntament i fent circular la 
informació. A aquesta reunió van assistir representants de: 

o AEDA 
o Associació d’estudiants de l’Institut del Teatre (Conservatori Superior de 

Dansa) 
o Representant de les escoles de Girona 
o Associació de Professors de les Comarques de Tarragona 
o Coordinadora de Dansa de Reus 

 
Pel que fa als estudiants, a més de recollir-ne la veu gràcies a la figura de membre 
estudiant de l’APdC, també ens hem trobat amb els impulsors de l’Associació d’estudiants 
de l’Institut del Teatre (Conservatori Superior de Dansa), que han posat sobre la taula la 
seva visió i necessitats en relació a la formació superior en Dansa. 
 
Aquest 2009, un altre element que ens ha ajudat a millorar la nostra xarxa de contactes han 
estat els treballs previs per crear el Manifest de la Dansa (veure apartat 2.5.1). Hem realitzat 
una sèrie d’entrevistes en profunditat amb representants del sector de la pedagogia de 
la Dansa que ens han permès conèixer el seu punt de vista i alhora augmentar els nostres 
coneixements. També ens ha ajudat a establir contactes més estrets amb les institucions 
que representen. 
Ens hem trobat amb: 

• Toni Cots – representant del Màster in Contemporary Arts Practice & Dissemination 
(MACAPD) 

• Montserrat Homedes – Directora de l’Escola Laie (Grau Professional de Dansa) 
• Anna Griñó – Directora de l’Escola Mpal. de Dansa de Castelldefels 
• Natàlia Espinet – Directora de l‘Escola Mpal. de Dansa de Celrà 
• Pilar Sanz – Presidenta de la Coordinadora de Dansa de Reus 
• Cristina Magnet – Presidenta de l’AEDA 
• Amèlia Boluda – CEPSA Oriol Martorell 
• Susanna Pérez – Psicòloga i Investigadora en Dansa a la Universitat Autònoma 
• Sònia Klamburg – Directora d’Àrea, escola privada de Dansa 
• Avelina Argüelles – Directora del Conservatori Superior de Dansa 
• Mercé Saumell – Directora de Serveis Culturals de l’Institut del Teatre 
• Keith Morino – Director del Conservatori Professional de Dansa 
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Per altra banda, dins la nostra xarxa de contactes hem incorporat la figura de l’assessor, 
grans coneixedores de la legislació que no han de ser necessàriament experts en Dansa. 
Concretament ens hem trobat amb Jordi Carlas, especialista en legislació en pedagogia 
que representa a l’Institut del Teatre en el moment de negociar noves lleis, i amb Ramon 
Plandiura, advocat especialista en educació. 
A en Jordi Carlas també li vam encarregar que ens impartís una classe magistral sobre 
educació en Dansa, per tal de que tot l’equip de l’APdC i la Junta Directiva estiguéssim 
correctament informats sobre educació i poguéssim treballar amb més seguretat i precisió. 
 
Relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 
Al llarg dels darrers anys hem constatat una gran dificultat per tractar els temes prioritaris 
per al sector amb la Subdirecció General d'Ensenyaments Artístics i Especialitzats. Creiem 
que cal fer els processos més transparents, facilitant la participació real del sector i la 
presa de decisions consensuades. Els mètodes de treball de la Subdirecció no són els més 
adequats per garantir que les necessitats reals de la Dansa són tingudes en compte, i per 
tant, la legislació que el Departament emet en relació a la Dansa no s’adequa a la realitat del 
sector.  
 
Per intentar pal·liar aquesta situació, a part de les reunions amb la tècnica de Dansa, al 
setembre vam fer una reunió de presentació de l’APdC amb el Director General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, i amb la Subdirectora General 
d’Ensenyaments Artístics i Especialitzats. Arrel d’aquesta reunió es van proposar noves 
formes de treball, que esperem que a 2010 donaran el seu fruit. 
 
Per altra banda, sol·licitem la creació d’una comissió mixta dels Departaments 
d’Educació i Cultura que compti amb assessors especialistes en Dansa, proposats des 
del propi sector, que és qui pot testificar-ne la vàlua.  
 
Relació amb l’Institut del Teatre 
 
És un front prioritari sobre el que actuar. L’actual situació de l’Institut del Teatre, l’únic 
conservatori públic de Dansa a Catalunya, és preocupant. La direcció i la coordinació de 
l‘Institut desconeixen o no tenen en compte les necessitats reals de l‘ensenyament 
professional de la Dansa. El centre, depenent de la Diputació de Barcelona, ha sofert una 
sèrie de problemàtiques internes (estancament del funcionariat, canvis constants en les 
directives,...) que han repercutit negativament en la qualitat de l‘ensenyament que ofereix. 
Per altra banda, no hi ha l’adequada relació entre el sector professional (futur receptor dels 
alumnes) i aquests ensenyaments professionalitzadors. Tot plegat fa que els estudis al 
Conservatori estiguin absolutament desprestigiats, provocant una alarmant fuga de talents 
cap a països amb un ensenyament d’alta qualitat com Holanda, Anglaterra, Bèlgica i EUA.  
 
Per això mateix i per reforçar la relació entre ambdues entitats, per veure quin és el 
posicionament de l’Institut envers la Dansa i per reivindicar la necessitat de millorar la 
situació actual dels estudis de Dansa dins l’IT, aquest 2009 ens hem reunit amb: 

• Direcció de l‘Institut del Teatre 
• Coordinació acadèmica de l’Institut del Teatre 
• Secretaria general de l’Institut del Teatre 

 
Professorat 
 
Actualment els professionals de la pedagogia de la Dansa es troben sovint en situacions de 
greuge comparatiu. Ja sigui per la titulació o per la normativa per accedir a la docència. 
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Pel que fa a la titulació ens trobem amb tres elements problemàtics: 
• Desprestigi de la titulació superior a Catalunya (veure apartat anterior) 
• Equivalències (veure apartat 2.2.2) 
• Habilitacions 

 
Les habilitacions impulsades pel Departament d’Educació han provocat una situació 
negativa pels titulats en Dansa, i en conseqüència pels alumnes. Aquestes habilitacions, 
a part de derivar en una denúncia als tribunals catalans, han creat un cos de professors 
sense titulació acadèmica i amb un nivell pedagògic dubtós que imparteixen classes de 
Dansa en escoles autoritzades. Evidentment això no és extensible a tots els professors 
habilitats, entre els que hi ha professionals de gran qualitat, però és clar que ha creat un 
greuge comparatiu amb els professors titulats, doncs una persona amb uns estudis 
superiors de quatre anys es troba al mateix nivell d’una persona sense cap estudi. 
Sol·licitem al Departament que revisi, i invalidi si fos necessari, les actuals 
autoritzacions. 
 
Des de l’APdC ens hem posicionat defensant un ús i coneixement correcte de la realitat de 
les titulacions dels professionals de la Dansa. Durant 2009 ens hem informat a fons sobre el 
tema, i hem emprés una acció de denúncia davant l’Ajuntament de Castelldefels, ja que a 
l’Escola Municipal de Castelldefels s’utilitzava incorrectament la figura del professor 
habilitat.  
 
També estem pendents d’un nou projecte que ha aparegut a 2009 i imaginem que a 2010 
agafarà embranzida. Consistiria en una nova via d’accés a la titulació superior via 
reconeixement de l’experiència. 
 
Pel que fa a l’accés a la docència de Dansa les actuals normatives sovint deixen fora als 
titulats en Dansa. El títol superior de Dansa no permet accedir al cos docent de 
secundària en igualtat de condicions als altres llicenciats. Aquest fet té una gran 
rellevància, perquè si els titulats en Dansa no poden accedir normalment al cos de 
secundària, això vol dir que les assignatures de Dansa del Batxillerat poden ser impartides 
per professors sense els coneixements necessaris. Alhora, instaura un nou greuge 
comparatiu, un professor d’educació física, de música o fins hi tot de literatura, pot impartir 
Dansa, però un professor de Dansa no pot impartir educació física o història de les arts 
escèniques.  
 
Des de l‘APdC lluitem i seguirem lluitant per canviar aquesta situació. 
 
Escoles 
 
Estem en contactes amb la Generalitat i el sector de cara a la renovació del decret 179/1993 
que regula les escoles de Dansa. En aquest cas concret depenem força del calendari del 
Departament. 
 
Estudis 
 
Durant aquest 2009 hem estat pendents de l’arribada a Catalunya de la llei que regula el 
Grau Superior de Dansa, per desplegar el 45% del currículum autonòmic. Degut al calendari 
de l‘administració no s’ha pogut treballar aquest tema.  
 
Aquest 2009 hem seguit lluitant per augmentar la presència de la Dansa en 
l’ensenyament de règim general. La realitat és que la Dansa té una presència residual al 
currículum de l’ensenyament de règim general. A primària la Dansa pot compartir espai 
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amb la música o l’educació física només en el cas que l’escola faci l’esforç d’introduir-la a 
l’aula. A l’ESO la Dansa no està al currículum, i al Batxillerat, des del curs 2008-09 hi ha una 
nova via d’arts escèniques, música i dansa. Pensem que és molt important impulsar 
iniciatives que afavoreixin la presència de la Dansa a l’ensenyament de règim general, 
i només l‘administració té aquesta capacitat. El sector privat ja està duent a terme 
iniciatives molt interessants, però les traves actuals dificulten l’accés democràtic de tots els 
infants a la pràctica de la Dansa. 
 
2.2.2 Lobby i assessorament entorn el procés d’equivalències 
 
L’entrada en vigor de la LOGSE el 1990 va deixar sense validesa a tots els efectes els títols de 
Dansa obtinguts abans d’aquesta llei. Per això es va decretar que els antics titulats podien 
sol·licitar l’equivalència a efectes de docència del seu títol antic amb els estudis superiors 
actuals.Des de l'APdC pensem que la llei de reforma educativa hauria d'haver contemplat 
una equivalència directa i a tots els efectes perquè l’actual equivalència discrimina i limita 
els antics titulats.  
 
Per defensar aquesta idea, l'APdC forma part de la Plataforma en Defensa de la Dansa 
juntament amb altres associacions i federacions del sector artístic de tot l'Estat. Aquesta 
Plataforma es va constituir el 20 de febrer de 2004, moment en que es presentà un recurs 
contra les equivalències. Al 2008 es presentà un nou recurs. A 2009 hem seguit treballant 
perquè l’equivalència dels títols de Dansa ho sigui a tots els efectes.  
 
Alhora, des que al 2006 es va publicar l’ordre que regula les equivalències, l’APdC també ha 
treballat activament per informar als socis dels diferents passos a seguir per sol·licitar 
les equivalències. També s’ha coordinat amb la Generalitat, el Ministeri i l’Institut del teatre 
per a aconseguir uns mòduls de qualitat per a les persones que els necessiten, que siguin 
assequibles a tothom (preu, horaris) i estiguin clars els criteris d’admissió. També es 
treballa per a solucionar la situació especifica de Catalunya derivada de la normativa que 
regula les escoles de Dansa.  
 
Fins al 2013 seguirem treballant amb l’Institut del Teatre en relació als mòduls. 
Posteriorment realitzarem treballs puntuals en relació a persones que no hagin demanat 
encara l’equivalència. 
 
 
2.3 Observatori de la Dansa 
 
El sector de la Dansa necessita estudis i diagnòstics que recullin les realitats del sector. Són 
eines bàsiques que ens ajuden a interpretar la realitat, a posar-li límits i és l’anàlisi de les 
dades tant qualitatives com quantitatives que ens facilitin entendre quines són les mesures 
que necessiten activar-se per tal de millorar la feina dels professionals de la Dansa.   
 
Alhora, des de l’equip actual de gestió, fem ús de tècniques i metodologies d’investigació per 
tal d’estar en contacte amb les realitats canviants del sector. Sovint fem grups de discussió 
on afloren problemàtiques i també situacions de canvis de percepcions. L’equip de gestió és 
conscient que cal utilitzar tècniques participatives per tal de mantenir els valors des dels 
quals es vol treballar: transparència, objectivitat i participació.  
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2.3.1 Estudi de les condicions laborals dels professionals de la Dansa 
 
L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), tal i com es manifesta en el 
seu pla estratègic ha posat en marxa un estudi sobre les condicions laborals dels 
professionals de la Dansa a Catalunya.  
 
Durant el 2009 hem estat treballant per aconseguir un estudi a nivell sindical en el sector 
de la Dansa. Principalment estava plantejat com a un estudi parcial centrat en el sector 
pedagògic, però s’ha vist la oportunitat per plantejar l’estudi de manera que es recullin 
dades de tots els professionals de la Dansa.  
 
Aquest estudi es durà a terme amb la direcció de Montserrat Martínez Melo, sociòloga, 
llicenciada en l’especialització de treball i organitzacions i màster en mètodes i tècniques 
d’investigació i culminarà al 2010. 
 
Com els professionals saben, la gran diversitat i complexitat de situacions en les seves 
condicions laborals, la diversitat de tendències i nivells dins de cada ocupació (ballarins i 
coreògrafs d’espanyol, clàssic, contemporani, jazz,... professors de grau, de lleure, etc.), així 
com les dificultats en establir les fronteres entre l’activitat professional de la Dansa i altres 
activitat de l’art escènic, així com d’altres sectors, fa que mesurar les característiques 
laborals del sector sigui una tasca complexa.  
 
Per tal de fer-ho de la manera més ajustada a la realitat possible, i amb la voluntat de 
recollir el màxim de diversitat de situacions i experiències, a mitjans de desembre de 2009 
es va organitzar una reunió amb professionals de diferents perfils, edats i situacions. 
Aquesta trobada ha servit per enriquir de manera important el conjunt de la informació que 
d’aquesta reunió es pugui extreure i que ha d’ajudar a dissenyar un qüestionari el més 
precís possible.  
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Àrea 3....per afavorir el 
desenvolupament 

professional... 
 
3. Per afavorir el desenvolupament professional. 
3.1 Classes tècniques de manteniment per a professionals  
3.2 Assessorament 
3.3 Dinamitzar el mercat laboral i les ofertes laborals: promoció dels professionals de 
la Dansa 
3.4 Mostra de peces curtes Dansa+aprop 
3.5 Avantatges directes 
3.6 Biblioteca especialitzada en Dansa 
3.7 Servei d’informació sobre la Dansa 
 
 
Al projecte de 2009 comptàvem en mantenir i augmentar sensiblement el volum de treball 
d’aquesta àrea, però com dèiem a l’apartat anterior, la forta embranzida que ha agafat l’àrea 
de polítiques educatives ha desviat molts recursos.  
 
Ara bé, donat que oferir suport i facilitar el desenvolupament professional de les persones 
que formen part de la professió és una de les línies de treball més tangibles de l’APdC, que 
ens permet oferir beneficis materials als socis, i alhora facilitar i/o millorar l’exercici de la 
feina de tots els professionals de la Dansa, ens hem esforçat per mantenir tots els serveis 
que oferíem, i només el projecte de formació continuada s’ha vist seriosament afectat, 
havent d’aplaçar els cursos per a 2010 (a desembre de 2009 ja confirmats). A més, cal tenir 
en compte que aquest any assumíem un projecte que fins al moment havia dut a terme 
l’Associació cultural Per a la Dansa, les classes tècniques de manteniment per a 
professionals.  
 
3.1 Classes tècniques de manteniment per a professionals  
 
Treballar el perfeccionament tècnic i artístic dels ballarins professionals és imprescindible 
per mantenir el cos en forma dels intèrpret de la Dansa. Catalunya, i en concret Barcelona, 
no disposa d’espais suficients on els professionals d’alt nivell puguin mantenir-se. Per això a 
2009 des de l’APdC hem assumit la producció de les classes. 
 

 
 
Les classes son una activitat de formació permanent per als ballarins i ballarines 
professionals. Estan obertes a tota persona amb nivell professional. Els socis de les entitats 
gestores tenen un preu reduït de 4€, els altres professionals paguen 8€. La principal 
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avantatge d’aquestes classes, a nivell econòmic, és que a part de tenir un preu molt reduït, 
es paguen per dia. Seguim aquesta política perquè els professionals de la Dansa no es 
poden comprometre a una regularitat (pagar matrícules de cursos sencers, etc.), doncs 
depenen de les feines que els hi puguin sorgir, gires... A més, el fet de tenir molts alumnes 
que venen de fora de Barcelona per períodes curts (per fer audicions, etc.), l’assistència és 
variable.  
 
La idea de les classes tècniques de manteniment per a ballarins sorgí de l’Associació per a 
la Dansa a Catalunya en col·laboració amb l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya, amb voluntat de millorar la formació continuada d’aquests professionals. 
Primer les classes es varen ubicar al Centre Cívic Barceloneta. Des del maig de 2005 les 
classes es van traslladar a La Caldera. A 2009 s’ha signat un nou conveni de col·laboració 
APdC-La Caldera per gestionar conjuntament les classes. 
 
Ambdues parts assumeixen diferents responsabilitats per tal de que les classes es realitzin 
correctament, amb el màxim aprofitament per part dels professionals. 
L’APdC es compromet a contractar degudament als professors i fer-los els pagaments 
corresponents. Així mateix, es compromet a aconseguir els recursos necessaris per 
assegurar la continuïtat de les classes. 
 
La Caldera es compromet a aportar la infraestructura necessària pel desenvolupament de 
les classes: espai, llum, aigua. També escollirà els professors. 
Ambdues entitats fan difusió de les classes. 
 
Les classes es duen a terme durant tot l’any, dilluns, dimecres i divendres de 9h30 a 11h00, 
seguint el calendari escolar. Per tal de que els professionals puguin aproximar-se a 
diferents formes de treballar, els professors van variant cada mes o cada dos mesos.  
 

 
 
L’assistència a les classes és molt bona, i aquestes permeten als professionals de la zona 
entrar en contacte amb professors de diferents disciplines i diferents procedències, alhora 
que l’alumnat és molt divers. 
 
Les classes tècniques de manteniment s’han convertit en un punt de trobada dels 
professionals de la Dansa a Barcelona, on neixen projectes i col·laboracions de diferent tipus.  
Hem constatat que l’afluència vaira segons els professors. En base a la tècnica emprada, i 
també en base a l’interès dels alumnes per aprendre un repertori determinat, l’afluència pot 
variar. Des de les entitats gestores, creiem important garantir que les classes acolliran la 
varietat més amplia de perfils. 
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Dades concretes de l’activitat 

Mes Professor/a Assistents totals mes 
Mitjana diària mensual 
(màxim 20 alumnes per 
classe) 

Gener Bebeto Cidra 207 19 
Febrer Bebeto Cidra 181 15 
Març Lipi Hernández 226 17 
Abril Lipi Hernández 131 19 
Maig Gema Díaz 107 9 
Juny Gema Díaz 77 7 
Setembre Mario Sáez 168 14 
Octubre Mario Sáez 152 7 
Novembre Gustavo Lesgart 241 19 
Desembre Gustavo Lesgart  Per determinar Per determinar 
 
 
3.2 Assessorament 
 
L’assessorament presencial funciona des de 2007. Aquest servei té dos vessants, per una 
banda tenim un conveni amb el despatx d’advocats i economistes Blasco & Sellarés, segons 
el qual oferim als socis 12 hores anuals d’assessorament gratuït puntual en temes 
fiscals, laborals i legals, sempre relacionats amb la Dansa. Per l’altra, un professional de 
l’equip de l’APdC ofereix sessions personalitzades d’assessorament per a projectes i 
dubtes dels socis de l’APdC.  
 
Aquest 2009 hem seguit amb el suport a projectes externs. Amb aquest projecte no oferim 
un assessorament integral, sinó que ens unim a projectes ja en marxa que considerem que 
són un exemple a seguir per la seva bona gestió. Els oferim suport de diferent tipus segons 
les seves necessitats: contactes, idees, recursos, visibilitat, exemples de bones pràctiques... 
Alhora, aquests projectes a nosaltres ens serveixen per estar en contacte directe amb el que 
succeeix al sector i també per conèixer de prop noves iniciatives a més de tenir exemples de 
bones pràctiques aplicats directament a la Dansa a Catalunya.  
A 2009 hem col·laborat amb: 
 
BIDE (segon any de col·laboració) 
Barcelona International Dance Exchange (B.I.D.E.) provides a platform for networking and 
exchange for dancers, choreographers and performers. This unique event offers a space to 
meet and work together to find new inspirations and collaborations for artistic work. The 
focus of BIDE is on performing, researching and teaching. Participants should have 
professional experience and a strong interest in one of these fields. 
Presentació del projecte pels propis autors 
www.bide.be 
DiàlActs 
DiàlActs,  creacions en moviment, es un Ciclo Anual que propone un espacio de trabajo e 
interacción entre profesionales de la danza y  de otras disciplinas artísticas, como la pintura, 
la escultura, la  arquitectura, la literatura, la música y el cine. 
El interés de DiàlActs,  creacions en moviment,  es la comunicación entre el trabajo 
coreográfico y el trabajo de las diferentes ramas del arte. 
Presentació del projecte pels propis autors 
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3.3 Dinamitzar el mercat laboral i les ofertes laborals: promoció dels professionals de 
la Dansa 
 
A nivell global, la promoció dels professionals associats a l’APdC que es dediquen a la 
creació, pedagogia, etc., la fem a través del directori online de professionals de la web de 
Dansacat.org. Per a fomentar la demanda i l’ oferta laboral cal incentivar-la, cal 
promocionar el directori, posicionar-lo al mercat com una eina bàsica de recerca per a 
professionals de la Dansa. 
 
Aquest projecte intenta donar més visibilitat, i en conseqüència, més oportunitats de treball 
als professionals de la Dansa. La feina que requereix principalment es contactar amb 
productores teatrals i empreses audiovisuals, que requereixin dels serveis dels 
professionals de la Dansa.  
 
 
3.4 Mostra de peces curtes Dansa+aprop 
 
Un altre projecte en el que hem seguit presents com a Associació és la Mostra peces curtes 
Dansa+aprop. En aquest projecte exercim d’assessors, però alhora reforcem el treball en 
xarxa, doncs ens esforcem per a difondre la Mostra.  
 
Aquest 2009 Anne Morin, membre de la Junta Directiva de l'APdC, ho format  part del jurat 
de la IV Mostra de Peces Curtes Dansa + aprop, com a representant de l'associació. La 
finalitat d'aquesta mostra és fomentar la creació i l'experimentació en Dansa, i facilitar 
espais de trobada i debat que afavoreixin el diàleg entre artistes i públics.  
 
Les nou propostes seleccionades es van presentar a tres centres culturals de Barcelona i al 
8 d'abril es va dur a terme la final de la mostra al Mercat de les Flors.  
 

 

 
De les peces finalistes, el jurat seleccionarà el projecte guanyador, que podrà desenvolupar 
la seva proposta creativa en un espectacle de llarga durada que es presentarà en la 
programació del Mercat de les Flors 2010. Els espectacles finalistes d'aquest any són:  
 
- Trespasos, de la companyia Océano rojo  

Coreografia Sonia Fernández / Música i animacions Guillem Llotje / Interpretació Sonia 
Fernández, Èlia Genís, Guillem Llotje  
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- Sit, de la Cia. Lavs  

Coreografia Angela Lamprianidou / Interpretació Angela Lamprianidou, Julia Koch  
- Raíces, de Domus del Karo  
Coreografia i interpretació Júlia Cortés, Francesc Fernández  
 
- Cargando, d'Apatches (Noemí Laviana i Raquel Labrador)  
Realització i audiovisuals en directe Apatches (Noemí Laviana, Raquel Labrador) / 
Coreografia Victoria Macarte, Apatches / Interpretació Victoria Macarte / Música Anders 
Hattne, Noemí Laviana  
 

 
Dansa + a prop vol estimular la creativitat de coreògrafs emergents que treballen en l'àmbit 
de la Dansa contemporània oferint-los una plataforma des de la qual mostrar el seu treball i 
un premi que permetrà el desenvolupament d'una de les propostes creatives.  
 

La finalitat de la Mostra és fomentar la investigació i l'experimentació en Dansa, facilitant 
espais de trobada i debat entre artistes i llenguatges creatius i afavorint el diàleg entre 
creadors i públics. La proposta de peça curta respon a l'interès de fugir del format 
tradicional, estimular la creació i, alhora, l'apropament dels nous públics a aquesta 
disciplina artística.  

El jurat està composat per Míriam Alcaraz, Rosly Ayuso, Judith Bombardó, Elena Carmona, 
Laura Llamazares, Montse Roig i Anne Morin. 

Coordinació i difusió Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.  
Centres organitzadors Auditori del Centre Cultural Les Corts, Centre Cultural La Casa 
Elizalde, Centre Cívic Barceloneta, Centre Cívic Zona Nord - Teatre Zona Nord  
Amb la col·laboració Mercat de les Flors, Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya (APdC). 

Notícia publicada a dansacat.org-19 de febrer 2009 
 
3.5 Avantatges directes per als socis  
 
Altres serveis que oferim als socis per facilitar-ne el treball diari són els avantatges 
associats al carnet de l’APdC. El nostre principal handicap és que la nostra raó de ser, i per 
tant el gruix del nostre treball diari té una visibilitat reduïda, doncs treballem principalment 
en estudis, grups de pressió, anàlisis, política,..., temes que no son gaire pròxims a la 
majoria dels ciutadans, tot i la seva importància pel desenvolupament de la seva vida i les 
seves accions quotidianes.  
 
Per pal·liar aquesta sensació, a més d’un important treball pedagògic i de comunicació, 
també hem optat per desenvolupar una línia d’avantatges, que donin un caire més tangible al 
fet de ser soci de l‘APdC. Aquests avantatges faciliten el dia a dia dels professionals. 
Aconseguint descomptes (teatres, sales de lloguer, botigues, serveis mèdics,...) associats al 
carnet gràcies a les gestions de l’APdC, les despeses derivades de la formació, la 
investigació, la producció,..., es redueixin. D’aquesta manera els professionals poden 
millorar o augmentar les seves activitats formatives i laborals, sense que la seva economia, 
sovint precària, se’n ressenti.  
 
Podeu trobar la llista actualitzada de descomptes a http://www.Dansacat.org/serveis/6/. 
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3.6 Biblioteca especialitzada en Dansa 
 
A més de totes les línies que inclou l’àrea de desenvolupament professional també posem a 
l’abast de tota la ciutadania la nostra biblioteca especialitzada en Dansa. La biblioteca de 
l’APdC creix de mica en mica amb aportacions dels associats, del sector i amb compres i 
subscripcions a publicacions de gran interès per al sector. A més de la seva consulta lliure 
en horari d’atenció al públic, també facilitem el préstec als associats i investigadors.  Tota la 
documentació digital la fem visible a través de la pàgina web a la secció de recursos i 
documentació.  
 
El catàleg de la biblioteca es pot consultar a http://www.Dansacat.org/recursos/22/. 
 
 
3.7 Servei d’informació sobre la Dansa 
 
La biblioteca es complementa amb el servei d’informació sobre la Dansa que oferim a tota 
la ciutadania. Aquest servei es basa principalment en atendre diferents tipus de consultes i 
resoldre els dubtes que qualsevol ciutadà pugui tindre entorn la Dansa. La pàgina web 
www.Dansacat.org és el principal canal de resolució d’aquests dubtes, tot i que l’atenció 
presencial a les nostres oficines, l’atenció telefònica i la consulta per e-mail son vies molt 
sovint utilitzades pels ciutadans.  
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Àrea 4....per donar a 
conèixer la Dansa... 

 
ÀREA DE COMUNICACIÓ 
 
4. Per donar a conèixer la Dansa 
4.1 Portal www.Dansacat.org 
4.2 Dia Internacional de la Dansa 2009 
4.2.1 El Dia D  
4.2.2 Roda de premsa  
4.2.3 Acció participativa 
 
 
4.1 Portal www.Dansacat.org 
 
Difusió i dinamització del sector de la Dansa a través del portal Dansacat.org 
 
El portal www.Dansacat.org pretén ser un mecanisme de cohesió, de reflexió i de difusió de 
tots els aspectes relacionats amb la Dansa a Catalunya. Es tracta d’una web dinàmica amb 
informació actualitzada sobre el món de la Dansa: notícies, programació, formació, 
subvencions, el pacte laboral, les taules salarials i altres recursos com llistats de 
programadors, lleis educatives, recull de premsa, guies de lectura, etc. Conscients de la 
importància que internet està prenent en la societat, l’APdC ja varem iniciar canvis en la 
nostra web el 2006, i al 2008 va veure la llum el nou portal www.Dansacat.org. Aquest 2009 la 
nova versió ja està totalment activa, i hem introduït tot un seguit de millores per tal de 
perfeccionar-la, tant a nivell de continguts, com d’elements que li han donat més dinamisme 
i accessibilitat.  
 
D’una banda, hem incorporat seccions com l’Editorial on l’APdC es posiciona davant de 
temes clau, i hem incorporats reportatges i entrevistes per tal de donar una informació més 
àmplia de determinats temes al lector. Per una altra banda, hem incorporats elements que 
faciliten la navegació, com ara un calendari a la home, que t’indica les activitats de 
formació i programació que hi ha cada dia simplement passant-hi el ratolí per sobre. A més, 
la home ha guanyat dinamisme donat que les notícies apareixen en bucle (van rotant). Les 
cerques també són més efectives, i els formularis d’inscripció han guanyat en claredat i 
senzillesa. 
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D’altra banda, treballarem la major participació del navegant tant a través del debat com a 
través dels comentaris, apel·lant-lo a opinar i implicar-se a través de les notícies, i altres 
informacions penjades a la web. 

 
Dansacat.org rep fins a 14.000 visites mensuals, i enviem el 
butlletí quinzenal a prop de 1000 subscriptors 
 
A més de servir com a eina de comunicació amb els socis, la pàgina web està oberta a 
tothom que tingui curiositat i interès pel món de la Dansa de Catalunya, ja siguin catalans o 
estrangers, i de diferents àmbits: estudiants, espectadors, professors, ballarins, mànagers, 
gestors culturals interessats amb la Dansa, etc. D’aquí que la base del portal sigui trilingüe 
(català, castellà i anglès), per poder arribar al màxim de lectors possibles. 
 
Els socis, a més, poden accedir a continguts exclusius (ofertes de treball i convocatòries). 
La pàgina conté un sistema d’autentificació per als socis per l’accés a aquests continguts 
exclusius. A més disposa d’un sistema d’administració “online” o “backoffice” per tal que els 
usuaris puguin administrar determinats continguts del seu interès.  
 
Els elements que diferencien la web de l’APdC d’altres webs del sector, a part de l’alt 
contingut de recursos i informació entorn la Dansa, són: 
 
El Directori de Professionals >> Tots els socis professionals poden publicar la seva fitxa 
professional a la nostra home amb el triple objectiu de fer més visible el sector 
professional, dinamitzar l’oferta de treball, i començar a cohesionar el col·lectiu fent que 
els professionals contactin entre ells. Hem incorporat a la web la possibilitat de 
descarregar-te tot el directori en pdf, i el cercador et permet trobar el professional que 
busques per estil, especialitat, sexe,... El directori és una eina molt útil per a qui busca 
professionals per a treballar en projectes. 
 
El Debat>> Aquest és un espai de diàleg per un tema candent de la Dansa en aquell 
moment, i anima a la gent a pronunciar-se, establint així un intercanvi d’idees molt fructífer.  
 
Apartat de recursos >> En l’actualitat és difícil trobar determinada documentació sobre 
Dansa a internet (guies bàsiques, lleis educatives, reculls de premsa, fons bibliogràfic, llistat 
de programadors, guies bàsiques de lectura). Amb aquest apartat volem cobrim aquest buit. 
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4.2 Dia Internacional de la Dansa 2009 (DID2009) 
 
En commemoració del naixement de Jean-Georges Noverre (1727-1810), figura clau en la 
renovació del llenguatge coreogràfic, la UNESCO va convertir el 29 d'abril en el Dia 
Internacional de la Dansa (DID). Com cada any des del 1989, l'Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya (APdC) se suma a aquesta celebració amb un seguit d'actes que 
volen recollir tota la diversitat de la Dansa, reconèixer l'esforç constant dels seus 
professionals i acostar aquest art a la ciutadania, a més de difondre les altres activitats que 
tenen lloc arreu de Catalunya amb motiu d'aquesta data. Enguany el nostre objectiu és donar 
a conèixer els valors de la Dansa. 
 
Els valors de la Dansa 

Tots ballem, a la nostra manera, i la Dansa forma part de les nostres vides des de que 
naixem; molt abans de parlar ja ballem. Malgrat aquesta evidència encara sentim la Dansa 
con una cosa bastat aliena a nosaltres  i ens costa parar-nos  a pensar quin valor té a les 
nostres vides i què ens aporta. 
 
Si a les parets de  les coves prehistòriques apareixen sovint siluetes Dansant és perquè la 
Dansa ha tingut un paper essencial en la vida dels nostres avantpassats i ha precedit a la 
paraula en les relacions humanes. De fet, “l’aparició del llenguatge verbal no ha substituït 
en cap cultura les potencialitats del llenguatge del moviment, cosa que assenyala que 
la Dansa és fonamental en la vida social i no pas una conseqüència d’una invenció”, 
explica l’antropòloga Elena Catalano. A més, “la Dansa expressa coses que les paraules, 
per si soles, no poden expressar”, afegeix.  
 
En un moment com l’actual en què la barreja de cultures, llengües i religions està cada 
vegada més present en les nostres societats, la Dansa és un llenguatge universal, una 
forma de comunicar-se sense barreres, és molt més que un art.  
 
Més enllà dels escenaris 

Més enllà del fet artístic i dels espectacles que podem veure als teatres, la Dansa és una 
teràpia que pot ajudar gent amb trastorns alimentaris, discapacitats, drogodependents,... 
D’altra banda, la Dansa te un paper molt important en l’educació, ja que pot esdevenir un 
element clau pel desenvolupament integral del nen i facilitar el seu aprenentatge de 
qualsevol matèria, segons expliquen estudis neurològics recents. A més, contribueix a la 
integració social i fomenta el treball en equip, així ho estan comprovant a diversos centres 
penitenciaris, entre d’altres. 
 

L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa... 

1. Ha donat a conèixer els valors de la Dansa a través d’un monogràfic. 
 

• Dansa i educació 
• Dansa i salut 
• Dansa i discapacitats 
• Dansa a centres penitenciaris 
 

2. Ha recollit  i difós les activitats que es fan arreu de Catalunya. 
3. Ha organitzat una acció participativa oberta a tothom. 
4. Ha confeccionat i difós un missatge encarregat a un professional del sector. 
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4.2.1 El Dia D  
 

Seguint la nostra voluntat d'acostar la Dansa a tothom hem 
publicat -per tercer any- el monogràfic El Dia D, inserit a El 
Periódico de Catalunya el dia 25 d'abril, que va arribar a 
més de 250.000 lectors. Enguany l’hem dedicat als valors 
de la Dansa, a les aportacions i importància que té en 
àmbits com l'educació, la salut i la integració social, entre 
d'altres. Per aquest motiu hem parlat amb professionals del 
sector que ens han explicat els seus projectes. No hi són 
tots, però hem intentat transmetre l’essència i la 
importància de la seva feina, una feina clau per a que la 
Dansa segueixi creixent i adaptant-se al moment actual. 
Parlem de la Dansateràpia, de la Dansa a l'escola, als 
centres penitenciaris, amb discapacitats, amb 
embarassades, etc. Responem a la pregunta: ¿Què aporta 
la Dansa a la societat?, i fem un repàs pel seu origen i 
importància.  

L’objectiu d’aquesta publicació és inserir la Dansa a la societat i donar a conèixer a la 
ciutadania la programació de la Dansa dels teatres i 
centres d’arreu de Catalunya que organitzen amb motiu del 
Dia Internacional de la Dansa. 
 
Aquest 2009 hem treballat per arribar al màxim nombre de 
persones a través d’un mitjà de comunicació de gran abast, 
El Periódico de Catalunya, i a banda de la seva tirada, de 
més de 250.000 exemplars, n’hem distribuït 5.000 
exemplars extres entre socis, teatres, centres de creació, 
escoles de Dansa,... D’altra banda, el dia 24 d’abril va 
aparèixer una pàgina sencera al mateix diari amb tota la 
programació d’arreu de Catalunya en motiu del Dia 
Internacional de la Dansa (veure imatge), i el dia 23 un faldó 
anunciant que el 25 es publicaria El Dia D.  
             
             Pàgina de programació 
 

 
En aquesta edició, i donat que es va 
incorporar al novembre de 2008 una 
responsable de comunicació, l’edició 
i coordinació de l’encartable s’ha 

assumit internament des de l’APdC. Un altre dels canvis significatius és la inserció de 
l’encartable dins dels diari, com una secció més. Amb motiu d’aquesta inserció i de 
l’encariment del paper, hi ha hagut una reducció de pàgines, que no ha afectat gaire a nivell 
de continguts, donat que també s’ha reduït molt la inserció publicitària.    
  
Característiques de la publicació 
 

 3a edició consecutiva. 
 Edició i coordinació a càrrec de l’APdC. 

Anunci a El Periódico 
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 Suport d’una comissió de continguts formada per representants de la Dansa a 
Catalunya, antropòlegs i periodistes: Elena Catalano (antropòloga), Imma Prieto 
(periodista assessora), Olga Tragant (ballarina, creadora, i vicepresidenta de l’APdC), i 
Xènia Guirao (periodista i responsable de comunicació de l’APdC.). 

 Imatge gràfica a càrrec de Salt & Peper. 
 8 pàgines inserides a El Periódico de Catalunya (281mm d’amplada x 382mm d’alçada) 

d’imatges i text. 
 Texts de periodistes i esquemes de professionals del sector. 
 Tema: Els valors de la Dansa. 
 Programació de Dansa a tot Catalunya del 24 d’abril al 03 de maig de 2009. 
 La publicació s’encarta a El Periòdico de Catalunya (edicions catalana i castellana 

distribuïdes a tot Catalunya). 250.000 exemplars aproximadament. L’APdC distribueix de 
forma independent 5.000 exemplars.  

 L’edició es paga gràcies a la publicitat (3 anuncis:Mercat de les Flors, Institut del Teatre, 
CoNCA). 

 Imprès en color, 4+4 tintes, paper offset premsa de 52 gr.  
 
4.2.2 Roda de premsa  

 
La roda de premsa és el moment per excel·lència en què 
l’APdC té més contacte i presència als mitjans de 
comunicació. Aquest any s’ha celebrat el dia 29 d’abril 
(DID) a la Sala Mirador del CCCB, precedint l’acció 
participativa amb més de 200 participants. En aquesta 
ocasió hem volgut defugir de la queixa i l’hem positivitat 
parlant dels valors que té la Dansa, com hem fet a 
l’encartable. Per aquest motiu a la roda de premsa han 
estat presents –a més de la gerent, Tracy Sirés, de l’APdC- 
els següents professionals de la Dansa implicats en 
projectes de caire social, educatiu i sanitari: 
 

• Jordi Cortés, president de l’APdC, coreògraf i 
ballarí que actualment està treballant també en un 
projecte de Dansa amb discapacitats. 

 
 

• Toni Mira, ex-president de l’APdC, coreògraf i pedagog que ha dut a terme un 
projecte de Dansa a les escoles públiques de Sant Cugat, així com un projecte pilot 
de vídeo-Dansa a la presó de dones de Wad-Ras. 

 
• Teresa Bas, llicenciada en Psicologia i Màster en Psicoterapia per laUB. Formada en 

Dansa contemporània i Màster en Dansa Moviment Terapia per la UAB. 
 
L’acollida dels mitjans ha estat molt positiva. La convocatòria de premsa s’ha realitzat amb 
el recolzament de La Costa Comunicació i la valoració econòmica de la campanya és superior 
als 60.000 euros. 
 

 Roda de premsa DID 09 
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Resum de premsa  
 
 Diaris 

La Vanguardia 

El Periódico + Monogràfic especial inserit a 
El Periódico el 25/04709 

El País 

El Punt (Totes les edicions) 

Avui 

Segre 

El Mundo 

20 minutos Barcelona 

El Periòdic d’Andorra 

 
 
 Agènices 

Agència EFE 

Agència Europa Press 

Agència ACN 

 
 
 Ràdios 

Punto Radio- “Protagonistas” amb Luis del Olmo 

RNE – Ràdio 4 “Informatius” i “Nautilus” 

RNE- Radio 3 “Hoy empieza todo” 

Com Ràdio “Sintonia Matinal” 

Catalunya Ràdio “Informatius” 

Ràdio Barcelona – SER “Informatius” 

COM Ràdio “Informatius” 

Icat FM- “Cabaret elèctric” 

 
 
 Revistes 

SUSY Q 
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Televisions 

c33 “Nydia” 

TV3 “Informatius” 

TV3 “Ànima” 

TVE “Informatius” 

TVE “Continuarà” 

3cat24 

BTV “Informatius” 

TV Ciutat Bella 

Canal Cultura Bcn.cat 

 
 
 Webs 

ADN 

Terra 

Cultura 21 

El Público 

Hoy Mujer 

Soitu 

Yahoo 

El confidencial 

Vivelohoy 

Vilaweb 

3cat24 

Barna21 

Cyberpadres 

El Debat 

La Malla 

Danza Ballet 

La Netro 
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4.2.3 Activitat participativa 
 
A principis d‘any es va decidir dur a terme una activitat participativa al carrer el mateix 29 
d’abril per apropar la Dansa a la ciutadania i per permetre a la gent experimentar la 
Dansa en directe i de forma no preestablerta.  
Tot i que la decisió es va prendre amb uns marges de temps molt justos, estem molt 
satisfets dels resultats.  
 

Més de 250 persones participant en l’acció! Ha estat un èxit!! 
 
Més de 250 persones van anar al Pati de les Dones del CCCB per a participar i veure l'acció 
oberta a tothom organitzada per l'APdC. Grans, petits, professionals de la Dansa, amateurs, 
espontanis, embarassades, mares amb bebès, discapacitats,..., van entrar al Pati de les 
Dones amb una adaptació de la coreografia Fuero(n) de Germana Civera, una deconstrucció 
del clàssic La Baiadera. 
 
 

      
 

 
Tres moments de l’acció,  
on es pot apreciar la diversitat de participants 
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Aquesta iniciativa ha suposat un esforç econòmic, però creiem que els resultats de cohesió 
del col·lectiu i de difusió de la Dansa a la ciutadania s’han aconseguit i superat amb escreix. 
 
Pensem que és una activitat que a nivell de comunicació ha obtingut molt bons resultats 
(veure aparat 4.2.2), ha mostrat una imatge oberta i assequible de la Dansa, amb participants 
molt variats. Per l’altra banda, ha rebut molt bona acollida per part del públic i el sector, que 
ho ha viscut com una acció de retrobament, per unir-se i celebrar el DID ballant junts. 
L’ambient festiu que s’ha aconseguit ha deixat molt bon record. També destacaríem que es 
va poder connectar molt bé el missatge de la roda de premsa amb el simbolisme de l‘acció. 
 

 
Moment de retrobada emotiva entre 
diferents participants de l‘acció 
 
La col·laboració del CCCB ha estat indispensable pel bon funcionament de l’acció, la cessió 
gratuïta del Pati de les Dones ha permès gaudir d’un marc immillorable sense haver 
d’assumir un pressupost impossible per a l’APdC. 
 
La direcció artística ha anat a càrrec de Jordi Cortés i Germana Civera, Montse Colomé s’ha 
encarregat de la coordinació dels assajos. Igualment, Xevi Dorca, Andreu Bresca, Roberto 
Fratini i Lipi Hernàndez han col·laborat amb la coordinació dels participants el dia de l’acció. 
 

 
Xevi Dorca encapçala un grup de participants  
mentre que Andreu Bresca marca el pas. 
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Per assegurar una bona producció, i donada la falta de personal de l’APdC, l’hem 
externalitzada. El dia de l’acció també s’ha comptat amb dues persones voluntàries que han 
orientat als participants.  
 
Creiem que la millor manera d’entendre l’acció, una imatge val més que mil paraules!, és 
veure el vídeo que s’ha realitzat de la mateixa. 
El trobareu a http://www.Dansacat.org/actualitat/1/513/. 
 
En acabar l'acció amb la plaça plena de gent repetint els mateixos moviments hipnòtics, 
Montse Colomé va llegir el missatge del Dia internacional de la Dansa en què parla de la 
Dansa com a higiene física i mental contrarestant l' actual cultura del sofà.  
 
Missatge DID 2009: 
 

Des d’un món de benestar, des d’un món tecnològic, des d’un 
món on la velocitat és primordial, on aturar-se, escoltar-se, 
sentir-se és una cosa que costa de fer, m’agradaria 
reivindicar la importància del nostre cos, del nostre gest, de la 
nostra expressió, del que podem arribar a dir sense utilitzar la 
paraula, només organitzant una sèrie de moviments que 
emanin dels nostres cossos, dels cossos de tots. Perquè 
ballar és cosa de tots. Ballar fa bé i fa bé a tothom. És salut, 
pura higiene física i mental. 
 
 ¿Us imagineu que es practiqués la Dansa amb una certa 

normalitat a les escoles, les universitats, al carrer, als hospitals de dia, als supermercats, a 
les fàbriques, les empreses, a les presons i fins i tot que es ballés al Parlament? 
 
Abans les persones que sabien ballar tenien una certa categoria. Per a les dones era 
important tenir un marit ballador. Avui en dia practiquem massa la cultura del sofà i el 
comandament a distància i això ha fet que els nostres cossos perdessin la vitalitat i l’energia 
que dóna la Dansa. 
 
Per tant proposo escampar el fet de ballar com qui escampa una llavor en un camp verge. 
Que sigui responsabilitat de tots ocupar-nos en donar moviment al nostre cos. Us asseguro 
que no és complicat. Només és voler-ho fer. Dedicar-hi un temps: 
 
Atureu-vos 
Deixeu-vos anar 
Tanqueu els ulls 
Poseu-vos una música...i endavant! 

 
Comprovareu que el vostre cos quedarà content i agraït d’haver-li donat l’oportunitat de 
bellugar-se 
 
Montse Colomé coreògrafa independent, destaca per la seva gran versatilitat en les arts escèniques. 
Diplomada en Dansa per l´Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat en teatre (Comediants, Carles 
Santos, Teatre Lliure, TNC), òpera (Liceu de Barcelona, Capitol de Toulouse, Teatro de la Zarzuela, 
Walsh National Opera), grans esdeveniments (Jocs Olímpics de Barcelona, 1992; Expo de Sevilla,1998; 
St. Patrick's Festival Dublín, 1997, 1998 i 1999,...) i televisió. Premi de la Crítica al 1995 i Premi 
Nacional de Dansa 2006 a La Caldera, de la qual n’és membre fundadora.  
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La acció també ha tingut ressò més enllà del mateix Dia Internacional de la Dansa i 
fora també de Barcelona. El passat mes de setembre es va dur a terme a Londres la "10th 
European Arts Therapies Conference" organitzada per la European Consortium for Arts 
Therapies Education. La trobada, que va acollir a professionals de més de 30 països, va 
comptar amb la creadora, Dansaterapeuta i sòcia de l'APdC Beatriz Langa, que va presentar 
la comunicació en format pòster "2009: A Space Odyssey- Movement and Dance as a Space 
for Celebration and Integration" (Una Odissea a l' Espai: El Moviment i la Dansa com espai de 
Celebració i Integració). Un treball que sorgeix com a resultat de la investigació sobre l' 
acció performativa que l'APdC va organitzar pel Dia Internacional de la Dansa 2009. 
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Àrea 5....per a cohesionar 
el sector... 
 

 
5. Per a cohesionar el sector 
 
5.1 Premis Dansacat  
5.1.2 Comunicació Premis Dansacat 
 
 
 
5.1 Premis Dansacat  
 
Aquest 2009 s’ha iniciat una nova etapa en la trajectòria dels Premis de l'APdC. Hem treballat 
per convertir-los en els Premis de Dansa a Catalunya, un referent dins del món de la Dansa 
més enllà de la pròpia Associació. D'aquí que passin a dir-se "Premis Dansacat". Amb 
aquests premis renovats volem reconèixer la feina i l'esforç dels professionals de la Dansa 
any rere any i difondre-la i donar-la a conèixer a tota la ciutadania.  
 
Una de les grans novetats que hem introduït és que la decisió final la té el públic, que ha 
pogut votar  (més de 1200 votacions) als seus finalistes preferits a través de 
www.dansacat.org. Aquest fet ha propiciat que la gent s’impliqués molt més i que les visites 
a la web hagin augmentat un 40%. Així hem guanyat visibilitat a l’hora que hem organitzat 
una trobada lúdica i festiva pel sector i l’APdC. Com a finalitat última hem volgut reforçar la 
sensació de pertinença al col·lectiu dels professionals de la Dansa. 
 
Tradicionalment l’entrega de premis havia estat vinculada al Dia Internacional de la Dansa. 
Aquest 2009 hem decidit realitzar l’entrega en una data diferent, l’11 de desembre, per a 
aconseguir més presència als mitjans de comunicació , i alhora dotar als Premis d’una 
entitat pròpia. L’acte s’ha dut a terme a la Nau Ivanow de Barcelona i ha esta obert a tothom 
que hi volgués assistir. 
 
Per tal de reconèixer les diferents realitats de la Dansa, hem convocat dues categories: 
“Reconeixement Professional” i “Dansa i Societat” (Veure Bases dels Premis Dansacat 
Annex 2) A més a més, hem aprofitar per fer entrega del “Premi al Soci”, destinat al soci que 
més s’ha implicat amb els objectius de l’APdC, premi fora de concurs, decidit per la Junta de 
l’APdC en agraïment a la tasca duta a terme pel soci més implicat en el desenvolupament 
dels objectius de l’APdC. 
 
El premi està dotat amb 1000€, 650€ en metàl·lic i un xec regal de 350€ per a qualsevol 
botiga Menkes (llibres, CD, DVD, roba i calçat per tot tipus de dansa, etc.) i una escultura de 
l’artista Andreu Bresca.  
 
Procediment dels Premis Dansacat 
D’entre les candidatures rebudes a través de www.dansacat.org, 5 finalistes van ser 
escollits per una comissió de preselecció formada per: Jordi Casanovas, ballarí de 
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reconeguda trajectòria; Montse Prat, gestora i productora especialitzada en dansa; Lipi 
Hernández, creadora i mestra de dansa contemporània; Sònia Klamburg, directora d’Àrea. 
Espai de Dansa i Creació; i Núria Font, videoartista, Premi Nacional de Cultura 2009 en la 
categoria de Dansa. Un cop decidits els finalistes, és van fer públics a www.dansacat.org, i es 
va obrir la decisió final a votació popular a través del web, del 6 de novembre al 6 de 
desembre, amb més de 1.200 vots rebuts. 
 
 
Finalistes dels Premis Dansacat 
 
Categoria “Reconeixement Professional”: 

 La companyia La Intrusa Danza formada per Virgínia Garcia i Damián Muñoz 
“per la seva aportació a la creació en Dansa i pel seu destacat treball escènic”. 

 Carles Salas “pel seu perfil polifacètic com a creador i pedagog, i pel seu treball 
d’aproximació de la Dansa a nous públics”. 

 Josep Aznar “per la seva trajectòria recollint la memòria de la Dansa, sent un 
dels primers fotògrafs de Dansa a Catalunya" 

Categoria “Dansa i Societat”: 
 Fundació Psico-art de Catalunya "per obrir nous camins a la Dansa; per la seva 

empenta i constància" 
 Projecte “Dansa com a eina de reinserció social” de Montserrat Iranzo, per 

“establir ponts entre la societat i la Dansa, integrant la Dansa en aquells 
col·lectius més desfavorits”. 

 
Guanyadors i resultats de la  votació popular 
 
Els guanyadors de la primera edició dels Premis Dansacat han estat:  
 

 Categoria “Reconeixement Professional”: Josep Aznar  
 Categoria “Dansa i Societat”: Fundació Psico-art de Catalunya  
 Premi al soci: Xevi Dorca, per la seva implicació en l’àrea sindical. 

 
 
Entrega dels premis i festa 
 
L’entrega dels premis va tenir  l’11 de desembre a les 21h a la Nau Ivanow de Barcelona. A 
les 20h vam organitzar un aperitiu per donar les gràcies a tota la gent que ha participat 
activament en tot el procés. Vam convidar els finalistes, els membres de la junta de l’APdC, 
els membres de la comissió de preselecció i els de la comissió de festes. 
A les 21h, va començar l’entrega dels premis. La ballarina i performer Sònia Gómez va ser 
l’encarregada de presentar l’acte. A més, l’entraga va comptar amb dues actuacions a càrrec 
de Xevi Dorca i Xavi Estrada. 
 
Al final de l’entrega i desprès d’una petita pausa,  va començar la festa amb el DJ Pernil.  
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                                 De dreta a esquerra: Xevi Dorca (Premi al Soci), Jannick Niort,  
                                 (Categoria Dansa i Societat) i Josep Aznar, (CategoriaReconeixement 
Professional) 
 
5.1.2 Comunicació Premis Dansacat 
 
La comunicació dels Premis Dansacat ha estat pensada i dissenyada per a tres tipus de 
destinataris: els socis, els mitjans de comunicació, i el lector web. Per a cada un d’ells 
s’han dut a terme unes accions concretes especificades al Pla de comunicació. Malgrat haver 
hagut una comunicació constant, hi ha hagut 3 moments claus a nivell de comunicació: 
Neixen els Premis Dansacat (inscripcions obertes); finalistes dels Premis Dansacat 
(votacions obertes); i guanyadors dels Premis Dansacat.  
 
 
Dansacat.org ha estat la nostra plataforma de comunicació per excel·lència, a través de la 
web s’han realitzat les inscripcions, les votacions i s’ha informat de tot el procés. És per això 
que el nombre de visites a la web ha augmentat més d’un 40% durant els mesos de setembre 
a desembre, aconseguint així que molta més gent vegi qui som i què fem.   
 
 
A banda de la nostra web hem creat un blog  
http://premisDansacat.wordpress.com on hem pogut penjar tota la informació relativa als 
premis (informació dels finalistes, vídeos dels finalistes, fotografies,...) que ha tingut més de 
1500 visites en un mes. A més, hem detectat que a la gent li costa menys fer comentaris en 
un blog que en una web, i hem rebut 22 comentaris. 
 
 

Blog dels Premis Dansacat 
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A nivell d’imatge, n’hem dissenyat una de pròpia, 
amb un logo clar i fàcilment identificable, que 
manté el color magenta i gris del logo de l’APdC, i 
diferents aplicacions al material imprès. També 
hem dissenyat un banner per a la web animant a 
inscriure’s. 
 

 
 
Quant al material gràfic de difusió, hem elaborat un  díptic amb les bases, una invitació 
que hem fet arribar per correu electrònic, un programa de mà per l’entrega dels 
premis i una lona per a l’entrega de Premis a la nau Ivanow. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Díptic amb les bases dels premis  
         Programa de mà 

 
 
 
  
       Invitació Premis Dansacat 
 
 
 
 

 
 
D’altra banda, hem fet difusió a través de mitjans de comunicació, com ICAT FM, on hem 
inserit una falca publicitària animat a l’oient a votar; i El Periódico, on vam inserir un faldó el 
diumenge 22 de novembre de 2009 on apareixien els finalistes i el procediment per a votar. 
Aquestes dues insercions han tingut un cost cero, s’han aconseguit a través d’un acord de 
col·laboració. 
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Anunci El Periódico 22/11/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recull de premsa  
Els mitjans de comunicació 8televisions, ràdios, diaris, revistes i  
webs) han recollit tant del naixement dels premis, com l’anunci 
dels finalistes, com el dels guanyadors.  
 

Data Mitjà Titular 
28-ago teatreBCN Neixen els Premis Dansacat 
03-sep e-barcelona.org Neixen els Premis Dansacat 
03-sep Danza.es Premios Dansacat 

03-sep 
El Periódico de 
Catalunya Neix un nou guardó per impulsar la Dansa 

03-sep Mercat de les flors Neixen els Premis Dansacat 
04-sep Danza Noticias Nacen los Premios Dansacat 
07-sep Barcelona Dance Banner Premis Dansacat 

07-sep Danza Ballet 
Premios Dansacat de la asociació de professionals de la 
Dansa de Catalunya 

08-sep Cultura 21.cat Neixen els Premis Dansacat 

08-sep 
Agencia Catalana de 
notícies 

Els professionals de la Dansa creen els Premis Dansacat 
per promocionar la seva feina a Catalunya 

08-sep Vilaweb 
Els professionals de la Dansa creen els Premis Dansacat 
per promocionar la seva feina a Catalunya 

08-sep Directe.cat 
Els professionals de la Dansa creen els Premis Dansacat 
per promocionar la seva feina a Catalunya 

08-sep Noticies.net 
Los profesionales de la Danza crean los Premios Dansacat 
para promocionar su trabajo en Catalunya 

09-sep Doce notas Nacen los Premios Dansacat 
09-sep Teatralnet Neixen els Premis Dansacat 

10-sep Barcelona innova 
Un nou certamen premia la innovació i la creativitat en 
Dansa 
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10-sep Artez 
Nacen los premios Dansacat para el trabajo de los 
profesionales de la Danza en Cataluña 

10-sep Danza eter Premios Dansacat 
14-sep Butlletí Teatral.net   
16-sep Butlletó Ciutat Oci Nous Premis DansaCat 
16-sep Ciutat Oci. Org Nous Premis DansaCat 
17-sep Icat FM Banner 

17-sep Twist Dance 
Premios Dansacat de la Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya 

18-sep Doce Notas (butlletí) Butlletí Doce notas 
28-sep ICAT FM Neixen els Premis Dansacat 

28-sep 
ICAT FM (notícia 
interactiva) Neixen els Premis Dansacat 

  
clip d'audio i 
imatges clip d'audio   

Octubre 
Revista Crea (pàg. 
18) Premios Dansacat 

Octubre Butlletí AREC Nous Premis DansaCat (pàg. 5) 
07-nov Sitges news Seleccionats els finalistes dels Premis Dansacat 
08-nov movimiento.org La Intrusa finalista de los Premios Dansacat 
08-nov Noticiesdot.com Seleccionats els finalistes dels Premis Dansacat 
08-nov Tutv.com Dansa a les presons Montserrat Iranzo 
08-nov Organitzacio.org Seleccionats els finalistes dels Premis Dansacat 

09-nov Revista Artez 

Ya se conocen los finalistas de los premios Dansacat en las 
categorías de “Reconocimiento Profesional” y “Danza y 
sociedad” 

09-nov 

COM RÀDIO/ 
Programa 
TOTSXTOTS Seleccionats els finalistes dels Premis Dansacat 

09-nov Comunicació 21 Es donen a conèixer els finalistes dels Premis Dansacat 
10-nov DANZA.ES Finalistas Premios Dansacat 
11-nov Teatral.net Seleccionats els finalistes dels Premis Dansacat 
11-nov Teatre BCN Oberta la votació dels Premis Dansacat 
11-nov Danza Noticias Seleccionados los finalistas de los Premios Dansacat 
12-nov Revista Doce Notas Seleccionados los finalistas de los Premios Dansacat 
13-nov ICAT FM Els Premis Dansacat ja tenen finalistes 
16-nov Butlletí Teatral.net Seleccionats els finalistes dels premis Dansacat 

16-nov Ciutat Oci 
Votació oberta dels finalistes seleccionats dels premis 
Dansacat 

novembre Nau Ivanov Lliurament de Premis Dansacat  
Nov-Des Revista Susy Q n.23 Premis Dansacat 
25-nov Butlletí Ciutat Oci   

27-nov 

Sindicat de 
periodistes de 
Catalunya Els Premis Dansacat seleccionen el fotògraf Josep Aznar 
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27-nov 
XTVL- Progr. 
Escenaris Vídeos dels finalistes 

30-nov 

Butlletí Nau 
Ivanow-
programació 
desembre Lliurament dels Premis Dansacat 

Desembre Revista Tetare BCN Premis Dansacat: el públic decideix 

04-dic 
XTVL- Progr. 
Escenaris Reportatges amb vídeos dels finalistes 

  Musik.com Vídeos dels finalistes 

05-dic bcn.es Sant Andreu 
Agenda.Lliurament premis 'Dansacat', a càrrec de 
l'Associació Professionals de Dansa de Catalunya 

06-dic Radio Trinitat Vella Entrega del sPremis Dansacat a la Nau Ivanow 

09-dic 
Agència Europa 
Press 

Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic El economista 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Europa Press 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic ADN.es 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Terra.es 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Diario S.XXI 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic 24 horas 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Yahoo.es 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Globoz 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Goblomedia 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Newsten 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Hispavista 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic 
Gaceta de 
Barcelona 

Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Gente digital 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Interbusca 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic La información 
Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
compromiso social 

09-dic Diario Barcelona Los Premios Dansacat reconocen la labor profesional y el 
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compromiso social 

11-dic 
Radio 4/ Progr. 
Nautilus Guanyadors dels Premis Dansacat 

11-dic 
COM Ràdio/ Progr. 
TotsXTots Entrevista Josep Aznar i Tracy Sirés 

      

11-dic Europa Press 
Josep Aznar y la Fundación Psico-Art, ganadores de los 
Premios Dansacat 

12-dic 
TV3- informatius 
matí Guanyadors dels Premis Dansacat 

12-dic 
TV3/-3/24 (repeticó 
de la peça tot el dia) Guanyadors dels Premis Dansacat + imatges actuació 

12-dic El Periódico Dansacat premia la Fundació Psico-Art i Josep Aznar 

12-dic 
Agència Catalana de 
Notícies 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic Vilaweb 
Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic Web 3/24 
Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic El Debat  
Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic Nació Digital 
Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic 
CC Maresme 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic 
SantSadurbi.es 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic 
Rss El País 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

12-dic Teatralnet Guanyadors Premis Dansacat 
12-dic Districtes.info La Nau Ivanow acull l'entrega de premis Dansacat 
13-dic Esgrima INEF Psico-Art: Premi Dansa.cat 
13-dic El Punt El fotògraf Josep Aznar reb el Premi Dansacat 
14-dic Butlletí Teatralnet Guanyadors dels Premis Dansacat 

14-dic Danza.es 
Josep Aznar y la Fundación Psico-Art, ganadores de los 
Premios Dansacat 

14-dic 
Ciutat Oci 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

14-dic 
Comunicació 21 

Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

15-dic Revista Doce Notas 
El fotógrafo Josep Aznar y la Fundación Psico-Art, 
ganadores de los Premios Dansacat  

17-dic Freedrailer 
Josep Aznar i la Fundació Psico-Art, guanyadors dels 
Premis Dansacat 

17-dic 

Radio 
Hospitalet/Progr. 
Culture Club Entrevista Jannik Niort i Tracy Sirés 
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18-dic Diari El Punt Josep Aznar: «La ment és d'instants, no seqüències»  

19-dic 
Canal 33/Progr. 
Nydia Reportatge sobre l'entrega dels premis// Minut 12:48 
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6. Pla de comunicació 
 
 

6. Pla de comunicació 2009 
6.1 Comunicació corporativa 

6.1.1 Comunicació interna  
6.1.2 Pàgina web 
6.1.3 Comunicació externa 

                        6.1.3.1 Campanyes de captació de socis 
                        6.1.3.2 Mitjans de comunicació 
                        6.1.3.3 Web 2.0 – Facebook, YouTube i wordpress 
                        6.1.3.4 Publicacions 
6.2 Activitats específiques per a projectes 
 
 
A l’APdC som conscients de la gran importància de la comunicació. Per tal de fer arribar el 
nostre missatge als destinataris dediquem una gran energia a la comunicació. Per aquest 
motiu, el passat mes d’octubre de 2008 vam incorporar al nostre equip una responsable de 
comunicació. Som conscients que el nostre treball és complex d’explicar, i treballem en un 
sector petit però creixent que sovint no té la visibilitat necessària, per això, l’APdC aposta per 
la comunicació com a eina clau. 
 
Des del 2006 l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya treballa seguint un pla 
de comunicació global que permeti transmetre als socis tot el treball que es realitza des de 
les oficines, ja sigui un treball més palpable, com les avantatges que s’aconsegueixen pels 
socis, o més intangible, com les negociacions amb altres institucions i entitats. A més, 
aquest pla també marca les directrius de la comunicació externa, amb altres entitats del 
sector, amb els mitjans de comunicació, i amb la resta de la ciutadania.  
 
 
6.1 Comunicació corporativa 
 
Dins del pla de comunicació global, la consolidació de la nostra imatge, les comunicacions 
periòdiques i la nostra web són elements claus. Durant el 2009 volem treballar la 
consolidació i el reforç de la nostra imatge, volem ser una clara referència en el sector de 
la Dansa i enviar un missatge clar i unitari remarcant la nostra tasca dins del sector tant als 
socis, com a la societat en general. 
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6.1.1 Comunicació interna  
 
La comunicació amb el soci és constant i fluïda. Durant 2009 hem aconseguit un increment 
de participació per part del soci que volem que augmenti al 2010. Un dels nostres objectius, 
per exemple, és que tots els socis omplin la seva fitxa professional a través de la web per tal 
de guanyar visibilitat. 
 
Les nostres comunicacions periòdiques amb els associats, es resumeixen en: 

 
 
∂ Butlletí quinzenal vinculat a 

l’actualització web, amb notícies del 
sector i de l’APdC, espectacles en 
cartell, cursos vigents, convocatòries i 
ofertes de feina. 

∂ Enviament d’informacions especials 
d’interès (subvencions, convocatòries 
urgents,...) per correu electrònic. 

∂ Memòries anuals consensuades a 
l’Assemblea General. 

∂ Enviament per correu postal de les 
memòries anuals.  

∂ Enviament de El Dia D pel Dia 
internacional de la Dansa. 

 
6.1.2 Pàgina web 
 
Un element clau de la nostra comunicació és www.Dansacat.org. Renovada entre 2006-07, el 
2008 va veure la llum la versió definitiva i durant el 2009 hem treballat en el perfeccionament 
d’aquesta, tant en el reajustament de les seves seccions com en l’ampliació i agilització dels 
seus continguts.  
 
A www.Dansacat.og diàriament actualitzem una gran quantitat d’informació, especialment de 
les seccions de programació i de formació. Disposem de formularis que permeten al 
navegant afegir la seva informació, i posteriorment, la responsable de comunicació edita 
aquest text i el publica. Els formularis ens ajuden a estar molt actualitzats i a generar 
informació d’una manera més fluïda. 
 
Una altra de les seccions que més s’actualitzen es la de notícies. L’objectiu de l’APdC és 
donar visibilitat a tot allò que succeeix dins del sector així com a tot allò que fa l’associació. 
 
Durant el 2009 hem millorar la web realitzant les següents tasques: 
 
∂ Redistribució de les seccions, noves seccions com l’Editorial. 
∂ Traducció de la base de la web per a fer-la trilingüe (català, castellà i anglès). 
∂ Elaboració d’un llibre d’estil per tal d’unificar criteris i que totes les informacions que 

apareguin a la web segueixin uns paràmetres: utilització de la majúscula, de la cursiva, 
de la negreta, etc.. 

∂ Home més dinàmica amb la notícia principal rotativa i amb un calendari que et permet 
veure quines activitats de programació i de formació hi ha cada dia. 

∂ Millora els buscadors i l’accessibilitat de la informació a través de banners a la pàgina 
d’inici. 

C 
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∂ Vincular-nos més a altres webs afegint links a les notícies i aconseguint que altres webs 
ens linkin.  

 
Més informació sobre Dansacat.org a l’apartat 4.1. 
 
6.1.3 Comunicació externa 
 
6.1.3.1 Campanyes de captació de socis  
 
( Veure annex – Estadística Altes i baixes associats)  
 
Un del objectius de l’APdC, tant per tenir més representativitat del sector com per tenir més 
fonts d’ingressos, és captar socis. Amb l’actualització de la base de dades, el cens que està 
duent a terme el Gabinet tècnic juntament amb les enquestes, tindrem accés a més 
contactes, per poder enviar-los la nostra informació i donar-los a conèixer qui som i quines 
són les nostres prestacions.  
 

 
A més de millorar la qualitat i tenir contactes de possibles 
associats, duem a terme diferents accions com ara: 
 
 
∂ Distribució de cartells i tríptics informatius en espais 

d’interès (escoles, teatres,...). 
∂ Enviaments massius de fulletons promocionals. 
∂ Promocions, mitjançant flyers, d’altes amb descompte.  
∂ Promocions especials via 

web. 
∂ Banner permanent a la 

home de Dansacat.org 
∂ Participació a fires d’arts    escèniques com ara 

Mercartes. 
 
 
 
 
Des de 2007 comptem amb un fulletó 
informatiu com a eina fonamental per a la 
captació de nous socis. En ell expliquen qui 
som, què fem i quines són les avantatges que 
oferim d’una manera atractiva i convincent. El 
tríptic a més, incorpora un apartat especial 
per fer la inscripció agilitzant el procés per 
associar-se. L’estètica del tríptic segueix la 
nostra imatge corporativa (amb la que 
comptem des de l’any 2006 i que va ser 
dissenyada per Marta Riaguas), per tal de 
reforçar la nostra imatge.  
 
També tenim punts de llibre on expliquem els 
beneficis de fer-se soci, i un flyer del 
Directori de professionals (trilingüe), on 
s’explica què és el directori i com utilitzar-lo. 

Banner a Dansacat.org 

Cartell de captació de nous socis 
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Fulletó informatiu  
 

D’altra banda, disposem d’un 
llibre corporatiu que explica 
qui som i què fem d’una 
manera molt senzilla i gràfica, 
també en versió trilingüe, 
aquest llibret és la nostra carta 
de presentació davant de les 
institucions. 

 
 
 
 
 
La web també és un element de comunicació externa molt important. Tothom hi té accés a la 
majoria de seccions i es pot subscriure gratuïtament al nostre butlletí quinzenal i així rebre 
les notícies del sector i de l’APdC, espectacles en cartell, cursos vigents, etc. També pot 
utilitzar el nostre directori de professionals i trobar col·laboradors, espectacles, gestors,... 
 
Una altra de les nostres eines comunicatives per a donar-nos a conèixer és el vídeo 
corporatiu. Es tracta d’un vídeo on s’explica qui som i què fem i que pretén donar-nos a 
conèixer i despertar la curiositat del nostre públic objectiu. Aquest vídeo està a la nostra web 
i el duem a presentacions, trobades, fires,... 
 
 
6.1.3.2 Mitjans de comunicació 
 
L’APdC ha estat treballant per a aconseguir una relació fluïda amb els mitjans de 
comunicació durant el 2009, per tal de guanyar presència en aquests. L’augment de la 
presència als mitjans ha estat força significatiu, especialment quant al Dia Internacional de la 
Dansa, i als Premis Dansacat, que han tingut molta difusió. Per a que això sigui possible ha 
estat necessari dur a terme les següents tasques: 
 
∂ Elaboració d’una base de dades de periodistes i mitjans de comunicació especialitzats 

en Dansa de tota Catalunya. 
∂ Conversa (presencial o telefònica) mitjà a mitjà per a tenir un tracte personalitzat per tal 

d’ aconseguir que els mitjans ens tinguin com a referència davant de dubtes, 
problemàtiques, dia internacional, etc. 

∂ Redacció de notícies i enviament de notes de premsa amb els fets noticiables. 
∂ Recerca i arxiu del clipping. Buscar en quins mitjans apareixem i fer-ne un seguiment, 

així con gestionar un arxiu amb el material imprès. 
∂ Accions de comunicació específiques per al Dia Internacional de la Dansa com ara una 

roda de premsa, l’elaboració de material promocional, etc. 
 

Llibre corporatiu APdC 
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6.1.3.3 Web 2.0 –Facebook, YouTube i wordpress 
 

Conscients dels canvis que han sofert els 
mitjans de comunicació i de les noves 
tendències comunicatives, l’APdC ha 
assistit a diversos seminaris sobre les 
noves tendències de comunicació digital, 
d’aquí que hagi decidit endinsar-se en la 
web 2.0, una nova forma de comunicar-
se en la que l’APdC passa a ser el mitjà 
de comunicació i en el que hi ha molta 
més interacció i feedback. D’una banda, 
l’APdC està a Facebook, on ja té 749 
amics i on cada dia es pengen les 
mateixes notícies que es publiquen a 
www.Dansacat.org. Tenim força 
comentaris i l’interacció i el feedback 

resulta molt més fluid. Aquesta eina també ens serveix per a programar events, com els 
Premis Dansacat, penjar els nostres vídeos i fotos, i saber què fa el sector.  
 
 
També tenim un canal a YouTube on estan 
tots els vídeos  de l’APdC: assajos DID 09, 
Acció participativa DID 09, Finalistes dels 
Premis Dansacat, Entrega dels Premis 
Dansacat,...  
 
També i tenim un blog que vam crear pels 
Premis Dansacat: http:// 
premisDansacat.wordpress.com, que ena 
ha ajudat molt a difondre la informació i que 
ha facilitat que la gent fes comentaris. 
 
D’altra banda, l’APdC estem a la xarxa social movimiento.org i a twitter. 
 
 
6.1.3.4 Publicacions 
 
A l’APdC pensem que és essencial materialitzar determinades reflexions, acords, etc., del 
sector. Per aquest motiu durant el 2009 hem estat treballant en l’elaboració, la redacció i el 
disseny d’un Manifest que veurà la llum al 2010, i que rebrà tot el sector així com les 
institucions. (Veure apartat 2.1.5). 
 
6.2 Activitats específiques per a projectes 
 
Durant el 2009 hi ha hagut dues accions que han requerit un pla de comunicació propi i 
específic degut a la seva envergadura. És el cas del Dia Internacional de la Dansa (veure 
apartat 4.2.2) i dels Premis Dansacat (veure apartat 5.1.2). Ambdos projectes han necessitat 
una planificació i estratègia molt acurada per als diferents públics als que anaven dirigits 
(socis, ciutadania, mitjans de comunicació). 
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ANNEX 1 Complement Explicatiu Pacte Laboral (En procés de negociació) 
 

 
Documentació enviada a l’Associació de Companyies de Dansa: 
 
Aquest és un document explicatiu (molt sintètic) en què es pot veure tant les aplicacions 
pràctiques de les noves propostes econòmiques, com les nostres argumentacions per 
defensar el model de divisió de les companyies en categories amb tres mínims salarials 
diferents, base de la proposta econòmica presentada pel que fa a la contractació per 
producció/creació. La finalitat d’aquest document és facilitar-vos l’aplicació de les condicions 
proposades a la realitat tangible per a que pugueu fer una valoració de manera més senzilla 
i pràctica.  
 
 
PROPOSTA ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Al pacte signat al 2005, la quantitat establerta com a salari mínim per a una jornada laboral 
de 7h va ser de : 1.145€ bruts.  
 
Aplicant el corresponent augment anual de l’IPC (fins al 2008) la xifra quedaria 
en:1.254€bruts 
 
Les quantitats proposades al nou pacte (establint tres categories diferents)  i el percentatge 
d’augment d’aquestes respecte a la xifra anterior, són els següents: 
 
 
C: 1.449€ bruts  (+13’5%) 
B: 1.694€ bruts (+32’75%) 
A: 1.936€ bruts (+51’70%) 
 
 
La mitjana aritmètica del percentatge d’augment de les tres categories és lleugerament 
superior al 30%, xifra a la que es fa referència en el pacte 2005 com a previsió d’augment 
condicionada a una sèrie de variables. La nostra proposta d’augment, però, no s’ha basat 
només en aquesta xifra mig pactada, sinó en l’estudi d’adequació i viabilitat de la proposta 
en el marc laboral real. És a dir, després del corresponent treball de camp, hem acabat 
proposant unes xifres que, a més de considerar-les adequades com a remuneració mínima, 
les hem considerat també viables per a la part contractant; i no només viables, sinó també 
molt properes a allò que en la realitat la majoria del sector està pagant. 
 
Hem detectat que potser pot portar a la confusió el fet que les quantitats proposades 
corresponen a una jornada laboral de 7 hores, tot i que no és aquesta la més habitual en el 
sector. A tall d’exemple, presentem la quantitat resultant en l‘hipotètic cas que una empresa 
fes un contracte amb una jornada laboral de cinc hores diàries (assaig de 9:30 a 14:30):  
 
C: 1035€ bruts  ------------- Corresponen a 829’9€       NETS  
B: 1210€ bruts -------------- Corresponen a 955’9€       NETS 
A: 1283€ bruts ---------------Corresponen a 1.092,5€    NETS 
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Disposant d’aquestes dues referències potser resulta més fàcil entendre que el salari mínim 
que s’ha proposat a la revisió del pacte, no s’allunya gaire del salari que s’està pagant avui 
en dia (majoritàriament) al sector professional de la dansa a Catalunya D’altra banda, trobem 
que el salari que hi ha establert al pacte encara vigent, resulta desfasadíssim i molt llunyà a 
la realitat: en cap cas representa un referent sobre el que es pugui garantir una retribució 
justa i adaptada a la realitat del sector. Entenem que no és tan important parlar de 
percentatges d’augment (que poden semblar excessius o no) sinó apreciar si la proposta feta 
s’adiu a la realitat, és assumible per a l’empresari i és digna pel treballador. Des d’aquest 
punt de vista entenem que la proposta que fem no pot portar a gaire controvèrsia en línies 
generals. 
 
 
DIVISIÓ EN CATEGORIES 
 
 
Un altre punt que teníem pendent d’acabar de consensuar (en relació amb el tema econòmic) 
és el de la divisió de les companyies en tres categories, establertes segons el nivell 
d’ingressos resultant de la suma les subvencions rebudes en concepte de creació/producció 
i explotació/gira. 
 
 En l’última reunió és va fer un esforç especial en exposar les raons que ens havien portat a 
establir aquesta tripartició. Es va intentar deixar clar que el pacte tenia la voluntat de ser 
sensible al sector de la dansa en la seva diversitat (extrema com és) i que per tal d’establir 
un pacte viable també per a aquells qui disposen d’un volum d’ajudes més reduït, enteníem 
que s’havia de fer un esforç integrador i adequar els mínims establerts a les possibilitats 
reals dels contractants en la mesura que fos possible. És una realitat el fet que hi ha grups 
emergents i companyies que no han assolit un recolzament estable prou quantiós. Atenent a 
aquesta realitat, entenem que establir unes condicions específiques per a cada franja 
representa donar peu al creixement i l’evolució de les companyies i, al mateix temps, 
afavoreix la viabilitat de l’ampli ventall de propostes artístiques existents. La diferència 
pressupostària entre una companyia emergent i una de consolidada (entenent aquest 
adjectiu en el context que ens ha tocat) pot ser abismal. És, en conseqüència, lògic que en la 
redacció d’un pacte laboral es tingui en consideració aquesta peculiaritat sectorial.   
 
En l’última reunió se’ns va plantejar el fet que, per més que el sistema d’establir tres 
mínims diferents pugui ser beneficiós en molts sentits,  té també un inconvenient insalvable: 
el varem es calcula  amb la suma de les subvencions de l’any immediatament anterior. 
Aquest fet, s’assenyalava, pot suposar que una companyia que, per exemple, ha estat 
classificada com a “B” a l’any 2012, pugi pagar salaris “B” durant el 1013 sense saber que 
potser aquell any passa a ser del grup “C”.  La nostra resposta és que, naturalment, això pot 
passar, igual que podria passar la situació contrària, que beneficiaria l’empresari.  
 
Tot i així, si és mira la corba d’evolució dels ajuts durant els últims anys, es pot veure que no 
es donen gaires casos de companyies que en un període perllongat de temps vagin 
balancejant els seus ingressos de manera considerable (tret d’alguna excepció). Amb això 
veiem que el risc de pagar per sobre del que pertocaria és realment baix i només es donaria 
en els moments d’inflexió, és a dir, no de manera constant en el temps. També cal dir que, si 
s’observa la corba de l’ evolució dels ajuts al llarg del temps, es pot veure que la tendència 
majoritària és la de l‘augment o congelació de l’ajut, en pocs casos la del descens, cosa que 
en qualsevol cas beneficiaria l’empresari i no pas el treballador. És clar: sempre hi haurà 
algun cas en que alguna companyia tingui un retrocés considerable en el seus ingressos per 
subvencions que provoqui un canvi de categoria també en retrocés i, en conseqüència, un 
greuge causat per la diferència entre la categoria real i la categoria a la qual, durant un any, 
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hi estarà classificada erròniament. Considerem que aquest cas serà minoritari i excepcional, 
i que, com és sabut, les regles del joc no s’han d’establir a partir de les excepcions si no a 
partir d’allò que és norma. Que s’hi podrien trobar solucions per evitar greuges en cassos 
excepcionals? Cal pensar, segur que hi haurà alguna fórmula. En tot cas, des del nostre punt 
de vista, els inconvenients que pot generar la divisió en categories són proporcionalment 
irrellevants en relació als beneficis que aportaria.  
 
INCREMENT DEL PREU DEL BOLO 
 
Durant l’última reunió també es va parlar del increment del preu del bolo que s’ha proposat. 
El tema és molt més senzill de tractar donat que en aquest àmbit no s’estableix cap tipus de 
categoria econòmica pels empresaris. També resulta senzill entendre l’aplicació pràctica 
perquè la proposta és de caràcter general: s’aplica un increment d’un 30% en tots els tipus de 
bolos especificats al pacte. Segons es va anar veient a la reunió, la xifra resultant, en la 
majoria dels casos no semblava aliena a la realitat del sector. És a dir, que la proposta, en 
línia general, no estava lluny d’allò que les companyies estan pagant. És van detectar, però, 
petits desacords pel que fa a les quantitats establertes per a alguns dels casos específics 
dels bolos infantils i es va acordar que es treballaria per detectar quins eren aquests casos i 
quines solucions podrien aplicar-se.  
 
Les quantitats establertes en els diversos casos són les següents: 
 
 Sou brut  Sou net 

Bolo estàndard 286€ 225,94€ 

Bolo estàndard (de 2 a 4) 234€ 184,26€ 

Bolo estàndard (Contracte 
Llarga durada) 

100€ 79€ 

Bolo carrer 221€ 174,59€ 

Bolo carrer (de 2 a 4) 182€ 143,78€ 

Bolo carrer  
Contracte llarga durada 

77€ 60,83€ 

Infantil Catalunya 169€ 133.52€ 

Inf. Catalunya (de 2 a 4) 146€ 115,34€ 

Inf. Contractació llarga 
durada 

77€ 60,83€ 

Inf. Campanya escolar 150€ 118,50€ 

Inf. Campanya escolar 
(de 2 a 4) 

119€ 94,01€ 

Inf. Campanya escolar. 
Contractació llarga durada 

53€ 41,87€ 

Temporada funció 
consecutiva 

134€ 105,86€ 

Temporada funció no 
consecutiva 

169€ 133,51€ 

 
 
 





 
 
ANNEX 2: Bases Premis Dansacat 
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