
 

 

CONVOCATÒRIA  

 
Cerquem 3 creadors/res per al projecte  

“DID’22”  

BASES   

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:  
 
Amb motiu de la celebració del DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA (DID’22) l’APdC vol que el 
29 d’abril es converteixi en un escenari obert a la ciutadania. Habitualment l’acció del DID és 
una activitat participativa. Una festa de la dansa. Després de dues edicions en format digital 
pel context sanitari, al 2022 volem tornar al carrer i engegar una iniciativa que podria tenir 
més rèpliques els següents anys i que es podria escampar arreu de Catalunya.  
 
La proposta gira al voltant dels actius en dansa i moviment (escoles de dansa, activitats 
socials, centres de creació, grups amateurs...) de tres barris de la ciutat de Barcelona 
(Sants/Montjuic, Sant Andreu i Horta-Guinardó). A partir d’una convocatòria oberta a les 
persones associades a l’APdC, s’escolliran 3 professionals encarregats de radiografiar els 
actius de la dansa de cada barri i proposar una acció de visibilització de tots aquests actius 
de forma coordinada el mateix 29 d’abril.  
 
Els barris seran els veritables protagonistes de la festa de la dansa, acompanyats per tres 
professionals de la dansa (un per barri).  
 
 
PERFIL DELS 3 COREÒGRAFS/ES 
 
1. Experiència professional com a coreògraf/a. 
 
2. Experiència en treballar amb públic heterogeni (edats, estils, diferents vinculacions amb la 
dansa...). 
 
3. Es valorarà positivament el coneixement previ d’algun dels tres barris, però no serà 
imprescindible. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 
Cada creador haurà de dur a terme les següents tasques: 
 

- Radiografiar els actius en dansa existents al barri que li ha estat adjudicat (escoles de 
dansa, activitats socials, centres de creació, grups amateurs...) i interlocutar amb ells per 
tal de presentar la proposta i trobar-hi l’encaix voluntari. 
 

- Crear una acció conjunta amb aquests actius en dansa per tal de fer ballar tot el barri. 
 

- Marcar un calendari de treball amb aquests actius que formin part de l’acció que es 
representarà. 

 
- Coordinar-se amb els altres dos creadors/es seleccionats que treballaran simultàniament 

en la resta de barris. 
 

- Els creadors o creadores seleccionats/des es coordinaran amb l’Associació de 
Professionals de la Dansa per tal de conèixer els espais i tramitar els permisos 
pertinents si fossin necessaris.  
 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
Els candidats i candidates han de presentar: 
 

1. El currículum professional. 
 

2. Breu explicació o esbós inicial del projecte a realitzar (màxim una pàgina), indicant si és 
una proposta específica per a un dels barris o genèrica adaptable a qualsevol dels tres.  
 
Com presentar-ho: 
Per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 30 de desembre de 2021. 
 
El fet de participar a la present convocatòria significa l'acceptació d'aquestes bases.   
 
Criteris de selecció: 
Per tal de dur a terme la selecció es tindrà en compte: 
 

1. Estar associat/da a l’APdC. 
2. Experiència coreogràfica. 
3. Projecte presentat. 
4. Experiència en treballar amb grups heterogenis (edats, estils, nivells...). 
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PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
La Comissió de Selecció estarà formada per dos membres de junta de l’APdC i un professional 
extern. La resolució es farà pública (a dansacat.org) la setmana del 10 de gener de 2022. 
 
REMUNERACIÓ 
Les tasques de coordinació i posada en escena i les despeses que se'n deriven comptaran amb 
una remuneració de 2000€ (base imposable), que inclou l’exhibició dels actius en moviment de 
cada barri, el 29 d’abril en horari a determinar.  
 
Caldrà presentar factura a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC.  
 
CALENDARI 
Presentació de propostes: fins al 30 de desembre de 2021. 
Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): la setmana del de gener de 2022. 
Coordinació: Febrer/març/abril 
Proposta d’exhibició: 29 d’abril. 
  


