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Acta Assemblea anual APdC  

 

Data i lloc:  

21 de gener de 2017 – La Caldera 

Assistents:   

Junta: Gemma Calvet (presidenta), Cecília Colacrai (vicepresidenta),  Sebastián García Ferro 
(secretari) i Mariona Castells (vocal). 
 
Equip de treball: Cèsar Compte (gerència), Sandra Bogopolsky (projectes), Xènia Guirao 

(comunicació) i Gemma Daban (atenció al soci i administració). 

Socis/es: 

 

Beatriu Daniel 

Carmen Bas Martínez 

Carolina Stefano 

Cecilia Colacrai 

Celeste Ayus Motta 

Francesc Bravo Muela 

Gemma Calvet 

Glòria Llevat Riu 

Inés Boza 

Jordi Cardoner 

Jordi Pérez Bravo 

Josep Aznar 
 

Maria Hernando  

Mariona Castells 

Marta Gálvez 

Montserrat Iranzo 

Pau Estrem 

Rosa María Masia  

Rosalia Zanón 

Sebastian García Ferro 

Susana Pérez Testor 

Toni Jodar 

Xevi Dorca 
     

 

Ordre del Dia: 

10:00 h  Primera convocatòria. Benvinguda i lliurament de la documentació. 

 
10:15 h  Segona convocatòria. Resum del treball que l'APdC ha dut a terme durant el 2016.  

Àrea sindical, àrea de polítiques culturals, àrea de polítiques educatives, projectes culturals, comunicació,  

serveis als socis, pressupost. 
 
Pausa- Esmorzar 
 
12:00 h  Projecte 2017. Propostes i debat.                             

 
Torn de precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 

Cèsar Compte dóna la benvinguda i agraeix l’assistència. Presenta als membres de junta, 

excusa l’absència dels membres de la junta que no estan presents, i inicia l’assemblea.  

S’explica que la legislatura de l’actual junta acaba el 28 de febrer de 2017. Tancat el període de 

presentació de candidatures s’ha rebut només una proposta per a la legislatura 2017-2020, 

formada per Xevi Dorca, Gemma Calvet, Arantza López, Sebastian Garcia Ferro, Laia 

Santanach, Jordi Cardoner i Mariona Castells. Els socis podran votar seguint aquest 

procediment: La votació per correu postal es farà efectiva del 17 de febrer de 2017 fins al 21 

de febrer de 2017. La votació per correu electrònic es farà efectiva del 15 de febrer al 27 de 

febrer. També hi haurà votació presencial a l'Assemblea extraordinària: dimarts 28 de febrer 

(de 10 a 14h).  

Dos fets importants pel que fa a l’any 2017: D’una banda, l’APdC fa 30 anys, i ho celebrarem 

durant tot l’any tal com ho explicarem a continuació i d’altra banda, ja som 500 socis i sòcies! 

Pel que fa a l'àrea sindical, pren la paraula Gemma Calvet i explica les línies generals 

aconseguides amb la voluntat de treballar de cara al 2017 per tal que els intèrprets de dansa 

puguin tenir un marc laboral regulat i propi.  

S’explica el treball dut a terme durant el 2016 i el projecte 2017: 
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Es fa una especial èmfasis sobre el conveni de l’audiovisual de recent aplicació i que ja ha 

incorporat la figura del professional de la dansa. 

Xevi Dorca explica que el document de les 36 propostes de millora per als professionals de la  

cultura que lidera el CoNCA és un element molt positiu per treballar i aconseguir noves fites. 

Serà el marc de lluita dels propers anys. S’obre el debat al voltant de la possibilitat de 

convertir-nos en un col·legi professional, sobretot a l’hora de tenir representativitat sindical. Es 

decideix que s’investigarà al respecte.  

Pel que fa a l'àrea de polítiques culturals, s’expliquen les línies de treball general del 2016 i el 

projecte del 2017: 

  

En aquest apartat s’explica el pla d’Impuls de la Generalitat de Catalunya i la creació d’un 

festival de dansa per part de l’Ajuntament de Barcelona. Dos fets molt rellevants i que hauran 

de tenir el seguiment per part de l’associació. 

Es va parlar de la intenció per part dels polítics de crear una cia. nacional de dansa, però que 

des del sector es va fer veure que aquesta no era una necessitat actual i que destinar 

pressupost públic a aquesta iniciativa podia crear mancances en el teixit actual de la dansa,  

que el pressupost no s’augmentaria, es repartiria.  
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La sòcia Beatriu Daniel, que ha participat en el projecte FEM DANSA com a companyia 

contractada, fa una valoració positiva però apunta que hi ha hagut mancances en la 

comunicació per part del municipi que acull el projecte que s’han de treballar en un futur. 

 

Respecte a l’Àrea de Polítiques Educatives es van exposar les propostes realitzades durant el 

2016, i es van dibuixar les línies de continuïtat per a l’any 2017: 

 

 

Propostes per al 2017 

 Seguiment de les polítiques del Departament d’Ensenyament. 

 Treball amb la Plataforma per als Titulars Superiors de l’Institut del Teatre. 

 Publicació i difusió de la guia de contractació per a professors. 

 II Jornades sobre Dansa a l’Escola. 

 Difusió de l’informe jurídic per a una nova llei d’educació. 

En aquest apartat, la sòcia Susana Perez explica que existeix una confusió amb les jornades 

sobre dansa a l’escola organitzades en col·laboració amb Moviment Lantana i les que cada 

entitat organitza per la seva banda. Per tal d’intentar clarificar aquesta possible confusió es 

treballarà en la comunicació de la jornada de juliol. 
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Respecte a l’àrea de Desenvolupament Professional: 

 

 

Propostes per al 2017 

 Cursos: Taller d’il·luminació, pedagogia de la dansa i prevenció de lesió. 

 Col·laboració amb les diferents associacions professionals i l’SDE per tal de realitzar 

propostes formatives: Segona trobada Enllaç per posar en contacte gestors culturals i 

artistes, curs sobre com fer un dossier, sessió sobre assegurances i jornada sobre dret 

laboral.  

 Trobades +55 en dansa. 

 Simbiosis artístiques, diàlegs escènics entre audiovisual, música, circ i teatre. 

 Jornada sobre dansa i inclusió social, en col·laboració amb el CoNCA. 
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 Classes de manteniment a La Caldera. Al gener i febrer imparteix les classes Angels 

Margarit, al març i a l’abril serà Lipi Hernandez, i al maig i juny Nadine Gespaher. 

 Beques de formació. Dues convocatòries. S’han presentat 63 socis a la primera 

convocatòria del mes de gener. 

 Mantenir el servei d’assessorament il·limitat amb el departament jurídic de 

l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya. 

 

 

El soci Pau Estrem explica que no sempre es fàcil tenir resposta d’una de les dues advocades 

de l’AADPC que ens fan els assessoraments. Des de l’equip de gestió de l’APdC s’explica que 

som coneixedors de la problemàtica i que insistirem encara més perquè no torni a passar. 

Inés Boza agafa la paraula per demanar que es disposi de més diners perquè els socis tinguin 

accés a un servei d’advocats i que un advocat pugui assistir a les reunions que té l’APdC amb 

les diferents institucions. Segons el seu punt de vista no calen organitzar tants cursos, però sí 

focalitzar els esforços a nivell jurídic. Expliquem que els cursos i formacions són molt útils per 

una part important dels socis, però que igualment mirarem com es pot concretar aquest 

recolzament extra per part del servei jurídic. 

La sòcia Gloria Llevat agafa la paraula per explicar fins a quin punt són importants les classes 

de manteniment que organitza l’APdC amb La Caldera ja que són també un espai de trobada i 

d’intercanvi. Aprofita per dir que li sap greu que La Caldera hagi parat de fer classes els dilluns i 

dimecres. 

El soci Jordi Cardoner comenta que la xerrada sobre aspectes relacionats amb les prestacions 

contributives, prestacions no contributives i ajudes que poden afectar els i les artistes majors 

de 55 anys dins el cicle de Trobades +55 en dansa va ser molt útil i reconeixement que aquest 

tipus d’assessorament legal es podría ampliar. 

Respecte a l’apartat de Projectes Culturals es van explicar les accions que s’han dut a terme 

per tal de vetllar pel major reconeixement i prestigi de la professió: Accions al voltant del Dia 

Internacional de la Dansa, el projecte Circula! Un tren de creació i formació que s’organitza 

conjuntament amb les associacions de professionals de la dansa de València , Madrid i Pais 

Basc i el projecte Re-Mou-Te, projecte intergeneracional per tal de recuperar la memòria 

coreogràfica del país.  

Entre les novetats de la convocatòria del Re-Mou-Te 2016, hi va haver la desaparició del límit 

d’edat per tal de poder presentar un projecte de revisió. Vam optar per un millor 

acompanyament del procés, un fet que va fer reduir els projectes premiats que van passar de 3 

a 1. Amb la voluntat de trobar un marc més adequat es va decidir exhibir la nova peça a La 

Caldera les Corts. 



7 
 

 

Respecte a les propostes d’aquest apartat per al 2017, es van anomenar: 
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Expliquem que per celebrar el 30è aniversari de l’APdC volem pel DID, exposar en diferents 

formats i llocs de Barcelona 30 missatges reivindicatius sobre la dansa. La sòcia Beatriu Daniel 

expressa la seva conformitat amb aquest projecte però explica que seria interessant donar 

visibilitat als punts forts de la dansa. Es podrien fer públiques 30 fortaleses de la dansa.  

Pel que fa al projecte “Balla’m un llibre”, Pau Estrem agafa la paraula per donar-nos a 

reflexionar sobre el tipus de llibres que es trien des dels clubs de lectura per formar part del 

projecte. Hi ha llibres que són difícils de transformar en llibres ballats i això implica que pocs 

professionals ens envien propostes. És interessant buscar autors universals. 

Quan expliquem la festa i l’entrega del premi que tindran lloc el divendres 3 de febrer, el soci 

Jordi Cardoner explica que li hauria semblat més interessant una gala més formal amb més 

visibilitat. Des de l’equip de gestió expliquem que el propi sector  ens va demanar de deixar de 

banda els premis tal i com estaven plantejats inicialment i destinar els esforços a altres 

projectes i lluites però que la junta va decidir tirar endavant amb la iniciativa i aquest any amb 

més motiu per la celebració del 30è aniversari fundacional. 

Respecte a l’apartat de comunicació, un cop exposat el pla dut a terme durant el 2016 es va 

explicar que l’acció més urgent i contundent per al 2017 és l’aposta per canviar el disseny i 

estructura de la nostra pàgina web i aprofitar per fer canvis corporatius amb la voluntat 

d’iniciar el 2018 amb una imatge totalment renovada (logotip,...) i amb capacitats per poder 

adaptar-se a les noves tecnologies de fàcil consulta des de qualsevol dispositiu. Es farà un 

enquesta als associats per a saber què necessiten del web de dansacat, què és el més útil, el 

que menys els interessa, etc. 
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Propostes per al 2017: 

 

 

S’explica que es vol fer servir el logo del 30è aniversari durant tot el 2017 i canviar d’imatge a 

partir de 2018. 

La sòcia Beatriu Daniel demana un canvi de concepte pel que fa a la comunicació de l’APdC. 

S’ha de fer més èmfasi en la comunicació externa, obrir-nos a més coses, com per exemple la 

Marató de TV3 o projectes més socials com el projecte “-Casa nostra – casa vostra”. Un dels 

objectius de la comunicació, ja marcats per l’equip de gestió, hauria de ser que la dansa fos 

més present en els mitjans i establir un calendari per saber en quins actes l’APdC hi ha de ser 

present.  La dansa ha de sortir a la societat. Es proposa crear una comissió activa per treballar 

la comunicació. Beatriu Daniel, Pau Estrem i Mariona Castells s’apunten a aquesta comissió. La 

comissió també hauria de treballar sobre la imatge que té l’APdC: encara que es treballi per 

tots els estils de dansa, sembla que sigui una associació de contemporani. Hem de trencar 

aquesta imatge. 

Es parla de la imatge que el propi sector de la dansa dona d’ell mateix. D’una banda, s’ha de 

defendre l’APdC com el millor interlocutor amb les institucions, i d’altra banda el Pau Estrem 

explica que pot ser molt dur, per un ballarí jove, sentir contínuament el discurs pessimista dels 

professionals més establerts. 

S’explica el balanç de socis. S’ha acabat 2016 amb 496 socis, la xifra més elevada fins al 

moment i s’ha començat l’any 2017 amb 500!! 

S’explica que per 47% de les altes del 2016, els socis i sòcies tenien entre 21 i 30 anys. El teixit 

associatiu de l’APdC és per tant bastant jove. 
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El soci Xevi Dorca comenta que es treballa per un conveni laboral per tots els estils de dansa i 

cal tenir dins l’APdC a tots aquests estils representats, caldria que tots els diferents col·lectius 

de la dansa s’acostessin a l’associació i els propis socis en fossin ambaixadors. 

 

Les propostes pel 2017 són: 

- Créixer en número de socis i retenir les baixes, a través de campanyes de captació i 

manteniment. 

- Continuació de la campanya “ajuda’ns a créixer”: Per cada nou soci que portis o per 

cada amic de la dansa que aconsegueixis, et regalem una quota. 

 

Per acabar s’explica el balanç econòmic del 2016 i s’explica el pressupost dibuixat pel 2017.  
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Resum de les activitats que s’organitzaran per la celebració del 30è aniversari de l’APdC: 

 

 

Acords: 

-  S'aprova la memòria de projectes 2016 i l’estratègia i el pressupost plantejat de 2017. 
 

 
La presidenta aixeca la sessió. 
 

 

 
                                                              
 
Gemma Calvet,  presidenta Cecilia Colacrai,  vicepresidenta 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Garcia Ferro,  secretari Mariona Castells, vocal 


