
Acta Assemblea anual APdC 2017 

 

Data i lloc: 16 de desembre a El Graner (de 10 a 14h) 

Assistents:   

Junta: Xevi Dorca (vicepresident),  Gemma Calvet (vicepresidenta), Jordi Cardoner (secretari), 
Sebastián García Ferro (tresorer), Arantza López (vocal) 
 
Equip de treball: Cèsar Compte (gerència), Sandra Bogopolsky (projectes), Aina Bujosa 
(comunicació), i Gemma Daban (atenció al soci i administració). 

Socis: 

Francesc  Bravo Muela 

Guillermina Coll 

Pau Estrem 

Júlia Faneca 

Marta Gálvez 

Sara García-Guisado 

Susana Pérez Testor 

Wifredo Picó 
 

      

 

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 2017. 
Àrea sindical, àrea polítiques culturals, àrea polítiques educatives, projectes culturals, 
comunicació, serveis als socis, pressupost. 

Pausa- Esmorzar. 

12:00 h  Projecte 2018. Propostes i debat.                            

Torn de precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Xevi Dorca dóna la benvinguda, agraeix l’assistència i explica el significat i els objectius d’una 



assemblea de socis. Té un record a Josep Aznar. Presenta als membres de junta, com una junta 
de continuïtat, amb especial focus en l’àrea sindical. Inicia l’assemblea.  

Pel que fa a l'àrea sindical, Dorca explica les línies generals aconseguides amb la voluntat de 
treballar de cara al 2018 per tal que els intèrprets de dansa puguin tenir un marc laboral 
regulat. S’explica el treball dut a terme durant el 2017: 

 

 

Xevi Dorca explica com s’ha arribat a la redacció de les 50 propostes que actualment una 
subcomissió del Congrés dels Diputats està debatent per crear l’Estatut de l’Artista. 36 de les 
propostes són del CoNCA, amb l’estreta col·laboració de l’APdC. 

Dorca explica també que actualment l’associació forma part de la plataforma de Seguir 
Creando, tot i que la junta no està convençuda de seguir-hi perquè no estan d’acord en totes 
les polítiques que defensen. Per altra banda es planteja l’opció de crear una Plataforma 
Nacional, integrada només pel sector de la dansa, de cara a la concreció de l’Estatut de 
l’Artista. 

Cèsar Compte explica l’apartat de transició laboral, una àrea en la que l’APdC està molt 
enfocada. Xevi i Cèsar expliquen l’experiència de la reunió a Berlin liderada per  la 
l'International Organization for the Transition of Professional Dancers on van conèixer 
programes específics d’altres països per ajudar a l’artista i al ballarí en la transició. També 
exposen la voluntat d’assistir a les jornades que es faran a Madrid al 2018 sobre el tema, on 
s’intentarà que hi assisteixi una representació del govern central per posar sobre la taula 
ajudes econòmiques. 



Cèsar presenta el cicle “Oportunitats”, que l’APdC està preparant de cara al 2018 en el marc de 
la transició laboral i que s’organitzarà conjuntament amb l’associació de professionals del circ 
(APCC):´ 

- Dansa i publicitat (presentar professionals de les dues àrees per trobar altres sortides 
laborals). 

- Dansa i esport. Col·laboració amb el servei d’assessorament a l’esportista del Barça, 
per tal d’explicar com encarà la transició i com enfocar-se en noves àrees professionals 
on l’artista treballi amb l’esportista. 

Cèsar Compte continua l’exposició al voltant de les polítiques culturals: 

 

S’explica als assistents en què consisteix el Pla Integral per la Dansa, una iniciativa 
finançada pel Departament de Cultura de la Generalitat que fixa sis accions específiques 
per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació 
de qualitat i fomentar una major difusió en l'esfera pública de la dansa per generar nou 
públic.  

Entre les 6 accions es troba el Fem Dansa, projecte sobre el qual els assistents demanen 
més informació i que Cèsar Compte aclareix: s'ha creat un petit circuit municipal integrat 
per Tremp, Martorell, Palamós, Sant Joan de les Abadesses, Juneda i Alcover. El resultat: 
37 actuacions de dansa i activitats addicionals a les que ja estan programant anualment els 
municipis adherits, 6 de les quals corresponen a activitats paral·leles i recursos pels 
espectadors com xerrades, tallers, i altres accions de creació de públics. L'objectiu del 
projecte és acompanyar aquests 6 municipis (s'espera que siguin 8 l'any vinent) durant tres 
anys, creant les bases per a què segueixin programant dansa.   



Els membres de junta Gemma Calvet i Jordi Cardoner expliquen que les institucions criden 
al sector per informar, però que normalment falta connexió entre elles i visió de conjunt. 
Per pal·liar-ho, es proposa crear una comissió de “savis” per generar pensament en global 
sobre la dansa. 

 Gemma Calvet continua amb l’àrea d’educació: 

 

S’explica als assistents que el treball dins aquesta àrea és continuista i s’incentiva sempre 
el treball amb xarxa. 

Els graduats en el Conservatori Superior de Dansa tindran títol de grau ja que han 
aconseguit adscriure’s a la Universitat de Barcelona. En canvi, es presenta la problemàtica 
del graduat en el Conservatori Professional que un cop finalitzats els estudis només 
aconsegueix un títol equivalent a una titulació de tècnic mig (el que representa uns salaris 
mileuristes amb poques possibilitats). 

El que destaca més d’aquesta àrea és l’organització de la Jornada de Reflexió “Escoles de 
futur: La Dansa, art i docència”, conjuntament amb el Conservatori Superior de Dansa de 
l’Institut del Teatre. Tindrà lloc el dissabte 27 de gener del 2018 a l’Institut del Teatre. Les 
places es van exhaurir en menys de 24 hores, ha estat tot un èxit de convocatòria.  



Sandra Bogopolsky i Xevi Dorca presenten l’àrea de desenvolupament professional: 

 

S’exposa el resultat de les classes de manteniment per a professionals i la voluntat de 
l’APdC de continuar oferint-les tot i que el seguiment per part dels socis i usuaris és 
irregular. La junta defensa que és important oferir aquest servei, ja que els ballarins i 
ballarines necessiten mantenir-se en forma quan no treballen. Es recullen diferents 
propostes donades pels assistents que l’equip de gestió de l’APdC valorarà: 

- Buscar professors de diferents tècniques per oferir més ofertes als socis i donar més 
oportunitat laboral als docents, vetllant per diversificar el professorat. 

- Es comenta que l’horari (dimarts i dijous de 9.30h a 11h) pot ser part de la raó de la 
baixa assistència. Es proposa fer una enquesta al soci oferint tres franges i que la 
majoritària sigui la que s’apliqui. 

- En el marc de l’enquesta, també es proposa preguntar al soci quins estils i quin tipus 
de tècnica li ve de gust treballar, per acostar l’oferta d’entrenaments a les seves 
necessitats reals. 

- Pau Estrem proposa incloure workshops (tallers i cursos de 2-3 dies de durada) a les 
formacions que ofereix l’associació i nous professors. 

- Sebastian proposa, en la línia dels workshops, aprofitar els professors estrangers que 
visiten l’IT per tallers puntuals i convidar-los a venir a fer alguna activitat en 
col·laboració amb el mateix Institut del Teatre. 

Xevi Dorca explica la recent creació de dues noves comissions de treball: la de dansa 
espanyola/flamenc i la de danses urbanes. L’objectiu és estudiar la situació d’aquests dos 
col·lectius i treballar en la millora de les condicions laborals. Lligat a a les classes de 
manteniment, expressa la seva intenció d’incloure formació d’aquestes disciplines. 

Júlia Faneca proposa crear una altra comissió: dansa-jazz (musicals) i es compromet a liderar-
la. 

Jordi Cardoner presenta un nou projecte pel 2018 que ha estat treballant: Jornades de creació 
i dansa amb l’objectiu de parlar sobre creació i amb un retorn social. En cada una de les 



jornades, dos professionals de perfils diferents (generacions diferents, estils diferents....) 
reflexionaran sobre la professió. Queda per definir quantes jornades (i quantes parelles de 
participants) i l’espai. Cardoner apunta que l’escenari ideal seria organitzar-les al CCCB, un 
espai obert a tota la ciutadania, per fer arribar la dansa arreu. 

Cèsar Compte resumeix els projectes duts a terme al 2017 en l’àmbit de projectes culturals: 

 

 

 

- Balla’m un llibre. El projecte que uneix dansa i literatura pels volts de Sant Jordi 
(coincidint, també, amb el Dia Internacional de la Dansa) ha tornat a donar molts bons 
resultats. Es pot consultar les biblioteques on va fer parada i els espectacles que s’hi 
van veure aquí: https://dansacat.org/actualitat/1/3038/ 

- DID 2017: L’acció pel Dia Internacional de la Dansa es va centrar en una marató de 
classes obertes a tota la ciutadania, lligat, també, a la celebració dels 30 anys de 
l’APdC. Va ser un èxit de participació. https://dansacat.org/actualitat/1/3041/ 

o Un any mes, es va publicar l’agenda de la Dansa, que recull les activitats 
organitzades pel DID a tota Catalunya. 
https://dansacat.org/actualitat/1/3028/#document_download 

o Aquest any, el missatge del DID va ser col·lectiu, recollint reivindicacions del 
sector i publicant punts de llibre. https://dansacat.org/actualitat/1/3026/ 

- Circula. El projecte, d’àmbit estatal , no només es consolida, sinó que continua 
creixent. Creat per les associacions de professionals de la dansa de Catalunya, Madrid, 
València i País Basc per impulsar un circuit, aquesta any, en la tercera edició, s’hi havia 
sumat Andalusia, i pel 2018 s’espera la participació de Canàries i Astúries. 
https://dansacat.org/actualitat/1/3154/ 
 

- Re-Mou-Te. S’ha fet la tercera edició. És un projecte que s’enfoca, sobretot, en posar 
en valor el llegat coreogràfic de Catalunya, a través de la revisió d’una peça per part 



d’un coreògraf jove. Aquest any Miquel Barcelona, amb Pelegrins, ha revisat Llibre 
Vermell de Guillermina Coll. És un projecte que es du a terme amb la col·laboració de 
SGAE. https://dansacat.org/actualitat/1/3171/ 
 

o Lligat a aquest projecte, Pau Estrem proposa trobar la manera que l’espectacle 
resultant tingui la possibilitat de fer gira més enllà de l’estrena, que el projecte 
no mori tan aviat. 

 
- Fem Dansa: projecte per animar als municipis a programar dansa, amb ajuda 

econòmica per part de la Generalitat. Aquest any (2a edició), ha comptat amb Alcover, 
Tremp, Juneda, Martorell, Sant Joan de les Abadesses, Palamós. 
 

Idees per 2018: 

- Es crearà comissió de treball per organitzar l’acció del DID 2018 amb la intenció de 
repetir les classes obertes a la ciutadania i realitzar una acció paral·lela al carrer. 

- Balla’m un llibre continua, aquest any amb 8 municipis. 
- Es mantenen els projectes Circula!, Re-Mou-Te i Fem Dansa. 
- Es recuperar el projecte, Ballar ens fa bé, una iniciativa que busca apropar la dansa, 

d'una forma lúdica, a un col·lectiu o un grup de persones que no hi estigui familiaritzat. 
Hi participen Viladecans, Cervera i Arenys de Mar. 
https://dansacat.org/actualitat/1/3212/ 

Aina Bujosa exposa l’apartat de comunicació 

 

 



Durant el 2017 es crea la comissió de comunicació, que decideix canviar la imatge corporativa 
de l’APdC. Això es tradueix en aquestes accions: 

- Renovació de la web: més moderna, més àgil i navegable i responsive. Es començarà a 
treballar a partir d’abril. 

- Canvi de logo. Ja s’hi està treballant i s’acorda que s’enviaran dues propostes als socis 
perquè puguin votar l’opció que més els agrada. 

- Implementació de l’eina CRM, per poder conèixer millor els perfils dels socis i usuaris 
dels serveis de l’APdC i les seves necessitats. Això implicarà poder enfocar de forma 
més acurada les accions i serveis a aquestes necessitats i fer una comunicació més 
personalitzada. 

Gemma Daban presenta el balanç del socis: 

 

 

-A data d’assemblea el balanç de socis és de 496. Es tanca l’any amb 64 noves altes i 64 baixes i 
amb un creixement del 10,7% respecte a dades del 2014. 
-Un 48% dels socis actuals porten més de 6 anys a l’APdC i un 33% de socis porten menys de 2 
anys, per tant hi ha una entrada important de nous socis a l’associació. 
- Un 77% dels socis té més de 31 anys i un 80,6% del total de socis són dones. 

La proposta de cara al 2018 és continuar creixent en número de socis i treballant per disminuir 
les baixes a través d’incentivar i fidelitzar el soci. Les baixes es donen principalment per motius 
de trasllat a l’estranger o per motius econòmics. 
 
Es presenten els resultats de l’enquesta passada durant el mes d’octubre als socis sobre la 
consulta d’un augment de les quotes de socis. La junta directiva de l’APdC exposava en 
aquesta enquesta la voluntat de pujar les quotes de socis després de 20 anys per millorar els 
serveis que ofereix l’associació. 191 socis van votar, dels quals:  
 

• 84 (44%) estaven a favor de pujar la quota 1€ al mes. 



• 63 socis (33%) no estaven a favor de pujar les quotes. 
• 44 socis (23%) estaven a favor de pujar la quota 2€ al mes 

 
A l’enquesta també es preguntava als socis en quina àrea volien que es dediquin més esforços: 

• 86 socis (46%) van escollir àrea sindical. 
• 77 socis (40,3%) van escollir formació. 
• 120 (62,8%) van escollir àrea laboral i sindical.  

En base a aquests resultats, l’assemblea decideix aprovar la pujada de quotes d’1€ al mes, que 
implica que la quota (que es cobra bimensualment) passa de 24 a 26€ pel soci professional. En 
el cas dels estudiants, la quota puja de 12 a 13€, mantenint el preu a la meitat. 

Un cop aprovat el balanç econòmic de 2017 i el pressupost de 2018, es dona per finalitzada 
l'assemblea amb la convicció que cal seguir treballant conjuntament per fomentar una major 
presència i reconeixement de la dansa en la nostra societat. 

 

 

 


