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Al 1987 un grup de ballarins residents a Barcelona va començar a trobar-
se i a pensar en la creació d’una associació que vetllés pels interessos dels 
professionals de la dansa. Uns mesos més tard, van fundar l’Associació de 

Ballarins i Coreògrafs Professionals de Catalunya, que el 1994 passaria a 
dir-se Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), amb 
la finalitat d’obrir les portes a tot el sector. Avui representem a més de 450 
socis davant de les institucions, i donem suport i promovem iniciatives per 

a millorar les condicions laborals, el desenvolupament professional i el 
reconeixement social de la dansa. Si ets professional de la dansa (balles, 

ensenyes, coreografies, gestiones, comuniques,...) de qualsevol estil 
(clàssic, contemporani, claqué, jazz, flamenc, hip hop,…), aquesta és la teva 
associació! A més de la feina intangible i a llarg termini que duem a terme, 

t’oferim un munt d’avantages per associar-te, les vols conèixer?

ETS PROFESSIONAL DE 
LA DANSA?

SOM LA TEVA ASSOCIACIÓ!
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Abans es ballava  
individualment, des de  

l’any 1987 es balla en grup. 
L’Associació fa que ballem mirant 

al futur, ens ajuda a no sentir-
nos sols, a compartir les nostres 

idees, les nostres preocupacions. 
De veritat!!, és cert!!, confia!! 

        Vine a ballar amb nosaltres.      

   L’única manera de fer prevaldre els teus 
drets com a ciutadà és agrupar els del teu 
sector i crear una estructura que sigui la teva 
interlocutora davant de les administracions, 
sinó no existeixes. L’APdC ha permès que 
millori la situació laboral i el reconeixement 
de l’artista com a treballador. Encara falta 
molt, és cert, per això necessitem ser 
més i tenir més pes. La funció de l’APdC 
és millorar i dignificar tant l’ofici com el 
treballador, per això en sóc sòcia.

Montse Colomé

Anne Morin 
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QuINES AVANTATgES 
TINDRàS SI ETS SOCI/A? 

Notícies, entrevistes, directori d’escoles, 
companyies, festivals, beques,...,  
butlletí electrònic, biblioteca especialitzada,...

Puntual a l’oficina i legal amb un gabinet 
d’advocats. 

Classes tècniques per a professionals a meitat  
de preu, cursos de gestió i xerrades.

Borsa de treball, directori de professionals, espai 
web propi i facilitats de facturació.

Avantatges i descomptes a més de 19 països amb  
el Passaport de la Dansa.

Preu reduït a una mútua mèdica amb especialistes 
en homeopatia i osteopatia.

Més de 80 descomptes a teatres, cursos, sales  
de lloguer, material i equipament, revistes,...  

InformACIó

AssessorAment

formACIó

fACIlItAts lAborAls

fACIlItAts De mobIlItAt

PòlIssA De sAlut

DesComPtes



ComunICAts I butlletIns eleCtrònICs 

T’informem de beques, notícies del sector i de 
l’APdC, convocatòries, audicions, ofertes de 
feina,...

bIblIoteCA esPeCIAlItzADA

Accés lliure i préstec de llibres, revistes, 
vídeos,...

CArnet grAtuït De lA meDIAteCA CAIxAforum  

Visionat d’obres, suport documental, visites 
comentades, préstec de cd’s, llibres, revistes 
especialitzades i dvd’s, wi-fi,...

CArnet grAtuït Del Centre De DoCumentACIó I 
museu De les Arts esCènIques De l’InstItut Del 
teAtre 
Consulta i préstec de documentació 
especialitzada en dansa i altres arts escèniques.

Vols estAr Al DIA? InformACIó

www.dansacat.org



tens Dubtes I no 
sAPs CAP A on tIrAr? 

AssessorAment  
PersonAlItzAt A l’ofICInA 

Per a projectes i dubtes 
puntuals: equivalències, 
sol·licituds de subvencions, 
l’inici d’un projecte 
professional, etc.  
Els assessoraments s’han de 
concertar prèviament a través 
de www.dancacat.org, 
per e-mail o telefon:
projectes@dansacat.org
93 268 24 73

AssessorAment legAl 
 Amb el gAbInet D’ADVoCAts blAsCo I sellArés*

12 hores anuals gratuïtes per resoldre els dubtes més 
complexos relacionats amb temes jurídics, laborals i fiscals. 

www.blascosellares.com
93 487 28 42

AssessorAment

Els serveis marcats amb asterisc són 
exclusius per a socis professionals.

* 



Posem en formA  
el teu Cos I el teu CAP!
ClAsses tèCnIques Per A ProfessIonAls*
Classes per als ballarins i ballarines professionals 
a preu molt reduït, com a activitat de formació 
permanent. 

Cursos I semInArIs De gestIó 

Organitzem cursos de gestió de temàtiques 
com: eines de gestió laboral per a artistes; 
com elaborar una sol·licitud de subvenció;  
com fer un projecte artístic, etc.

formACIó

xerrADes 
Informem i reflexionem sobre temes d’interès pel 
sector: drets d’autor, subvencions, dansa i salut, etc.

Cursos I tAllers A DIVersos Centres

Oferim preus especials a una quinzena de 
centres de diferents estils de dansa.  
(Veure apartat de descomptes).

Els serveis marcats amb asterisc són 
exclusius per a socis professionals.

* 



borsA De trebAll I ConVoCAtòrIes

Disposem d’una àmplia borsa de 
treball i audicions tant a nivell 

nacional com internacional. 
També tenim una secció de 

convocatòries on es poden trobar 
subvencions, participació a 

festivals, etc.

busques feInA?fACIlItAts lAborAls

fACIlItAts De fACturACIó*
Els socis poden fer ús dels serveis de Musicat, que 
factura enlloc de l’artista, el dóna d’alta a la Seguretat 
Social i li abona la quantitat corresponent descomptant 
les despeses de gestió. Per gaudir dels serveis de 
Musicat cal pagar una quota d’inscripció. 
www.dansacat.org/serveis/3/
info@dansacat.org

esPAI Web ProPI A WWW.DAnsACAt.org*
Els socis poden penjar el seu 
currículum professional, fotografies, 
vídeos, links, etc. Els perfils entren 
a formar part d’una base de dades 
de professionals on la informació és 
cercable i on les persones que lideren 
projectes busquen col·laboradors.

sAlA De reunIó I trebAll, ConnexIó WI-fI I ImPressorA 

A l’oficina de l’APdC prèvia cita.

Els serveis marcats amb asterisc són exclusius per a socis professionals.* 



el PAssAPort De lA DAnsA*
El Passaport de la Dansa d’ Eurofia  

(Federació de sindicats i associacions 
d’artistes dins la Comunitat i l’Àrea 

Econòmica Europea) és un document 
que permet als socis beneficiar-se 

gratuïtament d’una àmplia gama de 
serveis dels sindicats dels països als 

que van: assessorament laboral, classes 
a preus reduïts, descomptes, ofertes de 

treball,...  www.fia-actors.com

es pot utilitzar a 19 països!
 

Vols mArxAr  
A l’estrAnger?

ACorD Amb l’AssoCIACIó De ProfessIonAls De lA DAnsA  
De lA ComunItAt De mADrID*
Els socis que vagin a treballar o estudiar a Madrid podran 
gaudir d’alguns dels avantatges de l’APDCM com a socis 
visitants: servei d’assessoria jurídica, informació, butlletins, 
entrades per espectacles i cursos a preus reduïts, borsa  
de treball, etc. 
www.porladanza.com/apd    91 569 51 95

fACIlItAts De mobIlItAt

Els serveis marcats amb asterisc són 
exclusius per a socis professionals.

* 

T’ajudem a moure’T



CuIDes lA teVA eInA 
 De trebAll?

Consultar mútua vigent a
www.dansacat.org/serveis/5/

També tenim preus especials amb centres mèdics, 
fisioterapeutes, serveis de medicina natural, etc. 

(Consultar apartat de descomptes).

Amb homeòpates i osteòpates

PòlIssA De sAluD A Preu reDuït

La corredoria d’assegurances Privat 
Asesoramiento ofereix una pòlissa de salut amb 

una mútua mèdica* per als socis de l’APdC i 
els seus familiars, a un preu reduït (prop del 

50% de descompte). La mútua compta amb 
especialistes en homeopatia i osteopatia, i inclou 

la unitat de medicina de la Dansa de l’Hospital 
General de Catalunya. A més, l’asseguradora està 

sensibilitzada amb les necessitats del col·lectiu 
i està oberta a incorporar nous professionals de 

la medicina especialitzats en dansa que siguin 
recomanats pels socis.

PòlIssA De sAlut



Trobaràs la llista detallada i 
actualitzada de descomptes a 
www.dansacat.org/serveis/6/

teAtres I festIVAls

Entrades a 3€, a 5€, a meitat de preu i a preus especials: 
Festival TNT, Festival Grec, nunOff, Temporada Alta, Mercat 
de les Flors, Teatre Lliure, TNC, SAT!, L’ Estruch, Teatre 
Municipal La Faràndula, Teatre Principal, Sala Muntaner, 
Espai Escènic Joan Brossa, Teatre Tantarantana, Versus 
Teatre, Teatre de Ponent, Sala La Planeta, Teatre Bartrina de 
Reus, Sala Beckett, Teatre del Raval, Temporada de Dansa 
del Centre Cultural Caixa Terrassa, Almeria Teatre, Teatre de 
l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès,...

neCessItes 
estAlVIAr?

DesComPtes

EL TEU CARNET

t’oferIm més De
80 DesComPtes!

formACIó

Classes tècniques per a professionals a preu reduït. Descomptes 
de fins al 25% en cursos a: l’AADPC, Lanònima Imperial, Estudi 
Anna Maleras, En l’Aire, Centre de Dansa Ramon Solé, AreaDansa, 
Así se baila, Moveo, LEstudiarts, El Desbande Tango, Pilates 
Reformer a Harmonious Life, Pilates Wellness & Energy, A tu Aire 
Studio, Hatha Yoga amb Rocío Ramos. Matrícula preferent per a 
cursos de català al Consorci per a la Normalització Lingüística.

sAles De lloguer

Fins al 20% de descompte en diverses sales: Area. Espai de Dansa 
i Creació, Atrium, Así se baila, Endansa’t, nunArt, Lestudidarts, 
Moveo, La Salamandra, Happy Yoga Gracia, Clac & Roll, Artdansa 
Estudio, La Casona, Alta Realitat, La Monadeseda, En l’Aire, Swing 
Barcelona-El Temple del Swing, Centre de Formació i Creació 
Artística DanceBox.



Trobaràs la llista detallada i 
actualitzada de descomptes a 
www.dansacat.org/serveis/6/

mAterIAl I equIPAment

Fins al 25% de descompte en: lloguer 
d’equipament tècnic (llum, so i vídeo) 
a Logística de Guerrilla; articles de 
dansa a: Danza T, Cabriolé Dansa, 
GiroDansa, Menkes, Fuji Sport, botiga 
de dansa on-line Klassdance; terres 
per a la dansa Harlequin; barres de 
ballet a Dinàmica Ballet.

emmAgAtzemAtge I trAnsPort

25% de descompte en el lloguer de 
trasters a Bluespace.
Entre un 5 i un 15% de descompte 
amb Transports Jolis Duran.

sAlut

Pòlissa de salut amb mútua privada 
amb un 50% de descompte. Fins al 
33% de descompte en serveis de 
fisioteràpia, teràpies alternatives, 
etc., a: Centro de Prevención en Artes 
Escénicas, Centre Eurosport, Fisiocam 
Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació, 
Bikram Yoga, Samskara Massatge 
ioga-aiurveda, Shiatsu a Tierrafirme i 
a Zenit Shiatsu, Fisioart, Centre 

Tariqah, Cabriolé Cabina, Centre 
Harmonius Life. Massatges amb 
diversos fisioterapeutes i sessions 
d’osteopatia. 

ACtIVItAts CulturAls

CaixaForum: 50% en totes les 
activitats de pagament (entrades a 
concerts, cicles de conferències, etc.). 
Carnet gratuït i dret a préstec a la 
Mediateca.
Centre de Documentació i Museu de 
les Arts Escèniques de l’Institut del 
Teatre: carnet gratuït i dret a préstec.

reVIstes

Fins al 20% de descompte en la 
subscripció anual de diverses revistes 
culturals: Susy Q, Benzina, Hamlet.

AllotJAment

Tarifes reduïdes a Hotels NH i 
Hesperia.

fotogrAfIA

20% de descompte sobre les tarifes de 
diversos fotògrafs.



  Sóc soci de l’APdC des del moment 
en què vaig començar a treballar 
professionalment, ara fa quasi 20 anys.  
Crec que els treballadors estem 
desprotegits. Només una associació 
d’aquestes característiques pot 
representar el col·lectiu i lluitar per 
millorar els interessos dels professionals 
i de la Dansa en general. Quants més 
siguem, més força tindrem. Si et sents 
representat, associa’t, i si no et sents 
representat, la millor manera de fer-ho 
saber és associant-te i fent servir  
la infraestructura de l’associació  
per a millorar el teu sector. 

Només volia 
 felicitar-vos per 

 l’ impuls que sento que ha 
 agafat l’associació a tots els  

nivells i especialment en la 
 manera de fer-nos arribar

                        informació i propostes.  

Xevi Dorca

Raquel Ortega

“

“

”

”



fes-te soCI/A  De l’APdC!

QuI ES POT 
ASSOCIAR?
Qualsevol persona individual de 
qualsevol procedència que es dediqui 
professionalment a la dansa: 
ballarins, coreògrafs, professors, 
gestors, mànagers,  etc., de qualsevol 
estil: clàssic, contemporani, claqué, 
jazz, flamenc, hip hop,…

També poden ser membres de l’APdC, 
amb unes condicions especials i una 
quota reduïda, tots aquells estudiants 
de dansa amb vocació professional.

Som un sindicat, la 
quota et descompta 
a l’hora de fer la 
declaració de la 
renda. Demana’ns el 
teu certificat.

QuOTES 
socis professionals:  
24 € cada dos mesos
Inscripció: 12 € 

membres estudiants: 
12 € cada dos mesos
Inscripció: 6 €

COM INSCRIuRE’S?
on-line o presencialment:

Omple el formulari on-line  
www.dansacat.org/serveis/8/  
i et contactarem. 

O vine a veure’ns a l’oficina 93 268 24 73.

Cal que portis: 

> Membre professional:
Currículum + un contracte  
professional o un títol acadèmic  
de dansa, o documentació que  
acrediti la teva professionalitat.

> Membre estudiant:
Currículum + Matrícula del centre de 
formació.

Si t’associes rebràs les 10 guies bàsiques d’informació impreses, 

que tracten temes clau com: fer un pressupost, demanar 

subvencions, prevenir lesions, crear una associació, etc. També 

rebràs la Guia de sortides laborals de la dansa a Catalunya.

regAl 



ContACte 
Informació genèrica i atenció a l’associat:
info@dansacat.org
Telèfon: (+34) 93 268 24 73
Fax: (+34) 93 268 06 80
Web: www.dansacat.org

L’APdC rep el suport de:

Disseny: Stiliana Mitzeva


