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CARRETERA I DANSA: Ajuts de dansa aplicada  
 
L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convoca la cinquena edició de Carretera i Dansa: Ajuts 
de Dansa Aplicada, una iniciativa que té per objectiu impulsar projectes que es desenvolupin en municipis 
d’arreu de Catalunya i que tenen la dansa com a protagonista. Aquestes ajudes volen ser una oportunitat per 
complementar projectes dels socis i sòcies, iniciatives que utilitzin la dansa com a mitjà d’intervenció 
comunitària, educativa o de salut. 
 

Amb aquesta convocatòria volem ajudar al desenvolupament de 4 projectes que es desenvolupin arreu de 

Catalunya.  

 

Característiques dels projectes: 

Els projectes, impulsats per les persones associades a l’APdC, es poden dur a terme des de  diferents vessants 

utilitzant la dansa com a mitjà d’intervenció educativa, comunitària o de salut, i poden estar destinats tant al 

públic general com als professionals de la dansa. 

 

Per cada projecte seleccionat, s’estudiarà la possibilitat de realitzar, a més a més del propi projecte, una 

activitat vinculada extra (ex. taller, xerrada...) impulsada pel professional escollit, l’APdC i el Municipi. 

 

Presentació de projectes: 

Els candidats i candidates han de fer arribar a l’APdC un únic document en PDF amb la següent informació:  

- Currículum professional. 

- Carta de motivació. 

- Explicació del projecte a realitzar (màxim 5 folis en total), incloent:   

• Descripció del projecte i pla de treball. 

• Públic al qual està destinat. 

• Calendari d’execució. 

• Pressupost. 

• Històric del projecte (en cas que ja s’hagi dut a terme amb anterioritat). 

 

Els candidats i candidates han de ser socis o sòcies de l’APdC (podeu donar-vos d’alta a www.dansacat.org/fes-

te-soci/ ). Com presentar-ho: a través d’aquest formulari:  

https://forms.gle/tU7YojyWgEkzvYuq5 

 

Remuneració: 

La contribució de l’APdC per desenvolupar els 4 projectes és de 3.000€ (impostos inclosos) per projecte, 

mitjançant la presentació d'una factura a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.  
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Requisits: 

- Els projectes s’han de dur a terme entre desembre 2022 i desembre 2023. Poden ser iniciatives de 

nova creació o activitats existents. En el cas de projectes existents, poden haver-se iniciat abans de 

desembre de 2022, però han de desenvolupar part de l’activitat dins el període establert per aquestes 

bases.  En cap cas s’acceptaran projectes ja finalitzats.  

 

- En cas de canvi substancial del projecte, s’haurà de comunicar a l’APdC per escrit. L’APdC podrà decidir 

no recolzar el projecte en cas de canvi massa important. 

 
- No es podran presentar els projectes i/o entitats que van guanyar l’ajuda en l’edició anterior (2022). 

 

- L'ajuda no suposarà en cap cas més del 75% del pressupost total del projecte.  

 

- El logotip de l'APdC i el nom “CARRETERA I DANSA // Ajuts de dansa aplicada” hauran d'aparèixer al 

material de comunicació dels projectes seleccionats.  

 

- S’haurà de justificar el desenvolupament dels projectes fent arribar a projectes@dansacat.org, un cop 

realitzada l'acció, el material de comunicació, el pressupost executat i una memòria del projecte. 

 

Procediment de selecció: 

Una comissió formada per diferents professionals de la dansa farà la selecció dels projectes guanyadors. 

 

Criteris de selecció: 

- Experiència professional i motivació. 

- Coherència del projecte presentat: Organització, calendari, pla de treball i pressupost. 

- Dimensió artística del projecte.  

- Dimensió social del projecte.  

- Vinculació amb el territori. 

 

Calendari: 

- Presentació de propostes: fins al 6/11/2022 a les 23.59h. 

- Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): Setmana del 21 de novembre de 2022. 

- Realització del pagament de la contribució: Durant el mes de desembre 2022.  

- Data límit de justificació per part del candidat/a: 2 mesos després de la realització del projecte. 

 

 
El fet de participar a la present convocatòria significa l'acceptació d'aquestes bases.    
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