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Acta Assemblea anual APdC 2018 

 

Data i lloc: 14 de gener a La Caldera Les Corts (de 18 a 21h) 

Assistents:   

Junta: Xevi Dorca (President), Jordi Cardoner (secretari). 
Equip de treball: Cèsar Compte (gerència), Sandra Bogopolsky (projectes), Aina Bujosa 
(comunicació), i Gemma Daban (atenció al soci i administració). 

Socis: 

Antonella D’Ascenzi 
Beatriu Daniel Ferrer 
Carles Mallol Roca 
Cecilia Colacrai 
Davínia Descals 
Eugenia Morales Barquiel 
Júlia Faneca 
Jordi Pérez Bravo 
Lola Rodríguez Sánchez 
Mara Maso 
Maria Hernando Blasco 
Mariona Castells 
Montserrat Colomé Pujol 
Núria Guiu Sagarra 
Rosa Maria Ricart Aguirre 
Susana Pérez Testor 
Toni Jodar 
 

Ordre del Dia: 

18:00h  Primera convocatòria. Benvinguda i lliurament de la documentació. 
18:15h  Segona convocatòria. Resum del treball que l'APdC ha dut a terme durant el 2018. 
Àrea sindical, àrea polítiques culturals, àrea polítiques educatives, projectes culturals, 
comunicació, serveis als socis, pressupost. 
19.15h Pausa. 
19.30h Projecte 2019. Propostes i debat.                            
20.15h Torn de precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió: 

Xevi Dorca dona la benvinguda, agraeix l’assistència i explica el significat i els objectius d’una 
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assemblea de socis. Presenta els membres de l’equip de gestió i de junta, com una junta de 
continuïtat, amb especial focus en l’àrea sindical. Explica que ja ha passat dos anys des de l’inici 
d’aquesta legislatura. S’ha aconseguit avançar força en tres temes que li semblen prioritaris: El 
pacte laboral, el qual compta amb l’adhesió de 20 companyies professionals, la col·laboració 
amb l’Andrea Leunda com a advocada laboralista i la tarifa plana proposada pels entrenaments. 
Inicia l’assemblea.  

Pel que fa a l'àrea sindical, Dorca explica les línies generals aconseguides amb la voluntat de 
treballar de cara al 2019 per tal que els intèrprets de dansa puguin tenir un marc laboral 
regulat. S’explica el treball dut a terme durant el 2018: 

 

 

 

Xevi Dorca explica com s’ha arribat a la redacció de les 75 propostes que van acabar formant 
part l'Informe per a l'elaboració d'un Estatut de l'Artista, aprovat per totes les forces 
polítiques a la subcomissió de cultura del Congrés dels Diputats, i que ara es troba pendent de 
ser aprovada al Congrés. Entre les 75 recomanacions, hi ha recollides bona part de les 36 
propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, presentat pel 
CoNCA, amb estreta col·laboració de l’APdC i les associacions sectorials al Parlament de 
Catalunya el 2016. El govern espanyol ha donat les primeres passes cap a la creació de 
l’Estatut, aprovant,  per exemple, una nova llei que permet als artistes cotitzar quan no 
treballen (si compleixen els requisits demanats). 
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Xevi Dorca també explica l’apartat de transició laboral, una àrea en la que l’APdC està molt 
enfocada. Comenta l’experiència de la reunió a Berlín liderada per la l'International 
Organization for the Transition of Professional Dancers on va conèixer programes específics 
d’altres països per ajudar a l’artista i al ballarí en la transició i que va assistir a les jornades que 
es van fer a Madrid al 2018 sobre el tema, amb la representació del govern central. Un dels 
grans problemes que es troba Espanya és econòmic: no es pot fer una estimació (ni destinar) 
de pressupost sense saber quanta gent afecta. Falta un cens de ballarins professionals. Des de 
l’APdC continuarem treballant perquè es creï un pla pilot que serveixi al màxim de 
professionals possibles. Des del CoNCA s’està reactivant el tema del cens d’artistes (aprovat al 
Parlament de Catalunya al 2011) que ens permetria saber a quanta gent afectaria a Catalunya. 

Per altra banda, s’explica que la col·laboració iniciada al 2018 amb Barcelona Activa, enfocada 
precisament a les transicions professionals, continuarà aquest any. L’any passat es va dur a 
terme un coaching personalitzat per ajudar a la transició laboral de professionals de la dansa i 
del circ. El dia 30 de gener tindrà lloc un networking sobre ocupació en les arts escèniques. La 
Mariona Castells comenta que seria interessant revisar en quin punt es va quedar la iniciativa 
de col·laboració amb el SOC i, si s’escau, reiniciar-la, ja que va tot relacionat. 

El punt central de l’àrea sindical és aconseguir tenir un conveni laboral. Ara el que tenim és un 
pacte, que no és d’obligat compliment. L’han signat més de 20 companyies, el número més alt 
des de sempre. Gràcies a la feina de l’advocada Andrea Leunda veurem quins són els passos a 
seguir per fer el pas a un conveni laboral, però ja sabem que haurem d’anar de la mà dels 
grans sindicats. 

Per acabar, estem treballant en la creació d’una xarxa institucional amb les altres associacions 
de professionals de la dansa de l’estat espanyol, a través de DanzaT. Ens va molt bé per tenir 
més pes polític i parlar amb una veu única i forta a Madrid. 

A continuació Cèsar Compte continua l’exposició al voltant de les polítiques culturals: 
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S’explica als assistents en què consisteix el Pla d’Impuls de 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. S’explica que aquest pla d’impuls ja té tres anys, hem arribat al final del trienni. Ara 
estem fent pressió perquè la Generalitat hi continuï apostant.  

Entre les 6 accions es troba el Fem Dansa, petit circuit municipal integrat per Tremp, 
Martorell, Palamós, Sant Joan de les Abadesses, Juneda, Alcover i Sant Hipòlit de Voltregà. 
El resultat el 2018: 41 actuacions de dansa i activitats addicionals a les que ja estan 
programant anualment als municipis adherits, com activitats paral·leles i recursos pels 
espectadors com xerrades, tallers, i altres accions de creació de públics. L'objectiu del 
projecte és acompanyar aquests 7 municipis (s'espera que siguin 9 l'any vinent, s’afegirien 
Amposta i Sant Pere de Riudebitlles) durant tres anys, creant les bases per a què segueixin 
programant dansa.  El primer grup de municipis (Martorell, Tremp, Alcover i Palamós), 
després de 3 anys, ja acaben amb el projecte i estem estudiant amb la Generalitat una 
possibilitat de continuar col·laborant amb ells. 

La Mariona Castells es pregunta si, ara que funciona el projecte i és tot un èxit, l’APdC 
hauria de continuar gestionant-lo, o si seria el moment de traspassar-lo a alguna altra 
entitat o a l’administració pública. Es genera un debat i es conclou que seria molt poc 
probable que algú altre agafés les rendes del projecte si no s’acompanya des de l’APdC. 
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S’explica que l’APdC continua fent el seguiment de la Quinzena de la Dansa, intentant que 
la inversió econòmica reverteixi al nostre teixit i que les propostes artístiques siguin el més 
heterogènies possible. Per a l’edició de 2019 creixerà (s’hi afegiran 3 poblacions més), però 
el seu futur està condicionat a les properes eleccions municipals. 

Es comenta que s’ha dut a terme una taula de treball sobre les subvencions del 
Departament de Cultura (OSIC i ICEC) per tal d’elaborar unes bases que s’atenguin a les 
necessitats reals del sector de la dansa i del sector del circ. Estem acabant de treballar el 
document que farem públic en setmanes. 

Per acabar amb l’àrea, s’explica que es crearà aquest any una comissió de pensament, “un 
consell de savis” per elaborar continguts i reclamacions a fer a les institucions a nivell 
general i no dependre de les iniciatives que sorgeixen des de la política i dels polítics que 
canvien com a poc cada 4 anys. S’intentarà que les diferents institucions s’asseguin juntes 
per pensar millor el futur de les polítiques en dansa. La Mariona Castells explica que ja 
existeixen entitats que no estan subjectes als canvis polítics, com ara el CoNCA, i que es 
podria pensar apropar-nos a elles en lloc de crear alguna cosa nova. 

Sandra Bogopolsky continua amb l’àrea d’educació: 

 

 

Abans de començar l’exposició, Xevi Dorca destaca que l’apartat d’Educació és on més ha 
avançat l’APdC, convertint-se en un dels puntals de l’associació. 
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S’explica als assistents que el treball dins aquesta àrea és continuista i s’incentiva sempre el 
treball amb xarxa, tant dins de Catalunya com a tota Espanya. Amb les institucions, l’APdC 
està seguint tres processos: La modificació de la LOE, la renovació del Decret d’escoles 
autoritzades i la creació d’una formació professional en danses urbanes. 

Els graduats al 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 
al Conservatori Professional, el qual, 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 27 de gener de 2018 va tenir lloc la Jornada de Reflexió “Escoles de futur: La Dansa, art i 
docència”, conjuntament amb el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre, 
que va ser un èxit de convocatòria. Durant el 2019 volem donar-li continuïtat organitzant 
una nova trobada per reflexionar sobre el tema de la dansa a l’escola i al currículum. 

També es crearà una taula de treball amb directores d’escoles de dansa, per conèixer millor 
les seves necessitats i veure com l’APdC els pot ajudar. 

Eugenia Morales demana que l’APdC pressioni perquè els alumnes es puguin presentar en 
lliure al Conservatori Professional, com es podia fer abans de l’entrada en vigor de la LOGSE. 

 

A continucació explica la feina feta a l’àrea de desenvolupament professional: 
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S’explica el gran canvi del 2018: A més dels entrenaments del dimarts i dijous de La Caldera, 
s’han iniciat dos dies d’entrenament de clàssic a l’Obrador de Moviments, els dilluns i 

dimecres. També s’ha iniciat el sistema de tarifa plana, que permet als socis i sòcies de l’APdC, 
anar als entrenaments pel preu de 150€ entre setembre i juny. Una trentena de socis han 
agafat la tarifa plana, i els entrenaments funcionen bastant bé, molt millor que el curs passat. 

L’Eugenia Morales exposa que no està gens d’acord amb aquesta tarifa plana ja que les escoles 
no poden oferir aquests preus i li sembla una competència deslleial. Xevi Dorca argumenta que 
s’ofereix des de l’APdC, una entitat de caire sindical, perquè tots els professionals haurien de 
tenir dret a una formació continuada i gratuïta. Com que no ho proposa el govern, s’ha trobat 
aquesta manera. S’obre un debat entre els assistents. Una part dels presents no està gaire 
d’acord amb aquesta proposta, ja que pot representar un desvaloració del que realment val una 
classe per a professionals. L’Eugenia proposa un altre sistema: que l’APdC pagui una part dels 
entrenaments als socis que van a les escoles i centres de tot Catalunya. Ajudaria al teixit de 
centres existent que ja ofereixen entrenaments per a professionals. També surt la possibilitat 
de fer-ho itinerant per canviar de centre per exemple cada any. Es conclou dient que l’APdC 
estudiarà l’oferta d’entrenaments existent i pensarà sobre aquest tema. També es podrà tractar 
a la taula de treball amb les escoles de dansa que volem crear aquest any. 

Xevi Dorca explica que durant el 2018 es van dur a terme dues comissions de treball: la de 
dansa espanyola/flamenc i la de danses urbanes, amb l’objectiu d’estudiar la situació d’aquests 
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dos col·lectius i treballar en la millora de les condicions laborals. Tenim pendent crear-ne dues 
més: Dansa Clàssica i Dansa Jazz – musicals. 

El 15 de febrer al CCCB tindrà lloc la Jornada “Motors de creació”, amb l’objectiu de parlar 
sobre creació. Des de diferents punts de vista, pràctiques i experiències, i amb ànim de 
transversalitat i amplitud, es vol donar veu a una àmplia varietat de corrents que pertanyen al 
nostre àmbit artístic a través de taules rodones, debats, tertúlies, algunes ponències, 
pràctiques, laboratoris o fòrums. Aquest espai d’enriquiment solidari pretén incentivar unes 
jornades per a compartir l’experiència de la creació amb la comunitat de la dansa, convidant a 
creadors/es vinculats amb el nostre art a intercanviar opinions i coneixements.   

L’any passat es va obrir una convocatòria perquè els socis poguessin oferir alguna formació als 
professionals de la Dansa. Al gener de 2019 es van obrir votacions per a què els socis triessin la 
formació que es durà a terme aquest any. S’han presentat 19 projectes, i han votat 33 socis. La 
guanyadora ha estat Mónica Monge que farà un taller sobre gimnàstica hipopressiva. 

Durant el 2019, es continuaran atorgant beques de formació (apugem el número a 20), cursos 
per professionals de la dansa (eines d’informàtica, dansa i salut, psicologia de la dansa) i cursos 
per professionals de les arts escèniques organitzats amb l’APCC, la TTP, l’AADPC i l’APGCC 
(Enllaç, internacionalització, estatut de l’artista, accessibilitat), cursos en col·laboració amb 
Barcelona Activa i sessions +55 en dansa.  

 

Cèsar Compte resumeix els projectes duts a terme al 2018 en l’àmbit de projectes culturals: 
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- 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 



 
10 

 

resultats. Pel 2019 volem continuar donant vida els llibres ballats existents, així com 
obrir una convocatòria de creació que anirà lligada a l’any Brossa. 
 

- Ballar ens fa bé: Al 2018 es va recuperar el projecte, 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 van participar Viladecans, Cervera i Arenys de Mar. 
 

- DID: Al 2018, l’acció pel Dia Internacional de la Dansa es va centrar la flashmov que va 
fer el Toni Mira pel projecte Tothom Balla, lligat a La Quinzena. L’acció va tenir lloc el 
28 d’abril a les 18h davant del MACBA a Barcelona. A més, com cada any, es va 
publicar l’agenda de la Dansa, que recull les activitats organitzades pel DID a tota 
Catalunya. El missatge va ser a càrrec de Mal pelo. 
 
Pel 2019, continuarem a col·laborar amb Tothom balla (la coreògrafa és la Mar 
Gòmez) i repetirem l’acció a la plaça dels Àngels el 29 d’abril. El missatge l’escriurà el 
Cesc Gelabert. 
 

- 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, en la tercera edició, s’hi va sumar 
Andalusia, i el 2018 Canàries i Astúries.  
 

- Re-Mou-Te. Al 2018 vam saber que la Fundació SGAE no volia continuar col·laborant ja 
que preferien ajudar més projectes de dansa amb aportacions més petites, i no posar 
tot el seu pressupost de dansa en un únic projecte. Vam continuar la col·laboració amb 
el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre i vam decidir obrir la 
convocatòria al 2018 i fer la presentació a començament d’abril de 2019 a La Caldera. 
De les 8 propostes rebudes, Raffaella Crapio revisarà “...i de Sant vito” de la Cia 
Raravis. 
 
Eugenia Morales ens demana d’informar-nos sobre el futur de l’escola Joan Magrinyà 
ja que la seva directora està a punt de jubilar-se i que seria una pena que la dansa 
perdi un lloc tan emblemàtic i bonic. 
 

Aina Bujosa exposa l’apartat de comunicació: 
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La gran novetat del 2018 ha estat el canvi de logo, que va lligat al canvi general d’imatge 
corporativa, que s’allargarà fins a maig de 2019. Fins ara s’han renovat el logotip, a través de la 
votació dels socis i sòcies d’entre 2 opcions finalistes, i el llibret d’avantatges i serveis que 
ofereix l’APdC. L’últim pas serà la renovació de la web. Serà més moderna, més àgil i navegable 
i responsive. Reordenarem la informació, de manera que sigui més fàcil explicar què fa l’APdC, i 
presentar tots els recursos que s’ofereixen al soci/a.  

També obrirem un compte a Instagram per intentar apropar-nos a la generació més jove de 
professionals de la dansa, i consolidarem la web de la Plataforma DanzaT, a través d’una sèrie 
d’articles on es parli de les accions que es fan per la difusió de la dansa i per la defensa dels 
drets dels professionals del sector des de les diferents associacions. 

 Per acabar continuarem treballant en l’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. 
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Des dels socis que assisteixen a l’assemblea, es demana si continua la comissió de comunicació 
que es va iniciar l’any passat. Va estar un temps aturada però es decideix que tornarem a 
engegar-la.  
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Gemma Daban presenta el balanç del socis: 
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A 31 de desembre de 2018 es tanca l’any amb 490 socis i sòcies, amb 65 altes i 71 baixes, i 6 
socis menys que l’any passat en la mateixa data. Hi ha una davallada de socis a primers d’any i 
es recupera a partir del mes de setembre. 

Es comenta que la taxa de fuga ( número de socis que es donen de  baixa sobre el total de 
socis) té un lleu creixement en els darrers 4 anys. Els motius principals de baixa que mencionen 
els socis són, primer, el fet de marxar fora de Catalunya a treballar o estudiar, i segon, els 
problemes econòmics, també un dels motius que es mencionen és que no s’utilitzen el serveis. 

L’evolució de socis anual segueix un patró similar tots els anys amb uns mesos d’altes i baixes 
molt definits, per tant es poden fer promocions els mesos que es preveuen baixes per tal de 
compensar-ho. 

Es fa un estudi del perfil del soci: un 95% de la base social és soci/a professional i un 5% està 
donat d’alta com a soci/a estudiant. Un 81% són dones i un 19% homes. A nivell d’edats, i 
tenint present que no tenim la data de naixement d’un 18% dels socis i sòcies, la major 
proporció de socis estan entre els 31 i 40 anys ( un 38% del total). Pel què fa al temps que el 
soci es manté com a membre de l’associació, un 30% porta menys de 2 anys, un 18% porta 
entre 3 i 5 anys i la resta, un 52% porta més de 6 anys amb l’APdC. 
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Les propostes pel 2019 són continuar creixent en número d’associats i implementar una nova base de 
dades per conèixer millor el perfil del soci i els seus interessos. 

La Montse Colomé proposa que els socis de més de 65 anys que hagin estat associats des de l’inici de 
l’APdC no paguin més la quota. Tothom hi està d’acord i es decideix que es tira endavant. 

Balanç econòmic: 

El gerent de l’APdC, Cèsar Compte, explica que rebaixarà les hores laborals de la seva plaça ja que ho 
combinarà amb una nova feina al teatre L’Artesà del Prat de Llobregat. Els números presentast són del 
tot continuïstes i el resultat a final d’any és positiu, el romanent passarà a formar part de l’activitat per a 
l’any següent. S’ha fet un petit augment en els sous de l’equip de gestió, que corresponien a l’increment 
de l’IPC. 

Cal tenir en compte a nivell de gestió que en els darrers anys el pressupost s’ha vist augmentat 
considerablement, amb el corresponent esforç per part de tot l’equip de gestió per poder realitzar la 
seva execució amb la màxima cura i responsabilitat. Optimitzant al màxim els recursos i buscant el un 
major impacte. 
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Un cop aprovat el balanç econòmic de 2018 i el pressupost de 2019, 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. 


