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L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya - APdC 

 

 

 

L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una associació de caràcter 

sindical i sense afany de lucre creada l'any 1987 amb l'objectiu d'agrupar els i les professionals 

de la dansa a Catalunya (ballarins/es, coreògrafs/es, pedagogs/es, especialistes en salut i dansa, 

productors/es i gestors/es culturals de dansa, mànagers de companyies i totes aquelles persones que 

tenen una activitat professional relacionada amb la dansa),  així com els i les estudiants d'aquesta 

disciplina, i defensar els seus interessos. És així com representem els més de 560 socis/es davant 

les institucions públiques i privades, promovem i donem suport a iniciatives per millorar les seves 

condicions laborals i ajudem al seu desenvolupament professional.   

 

Volem cohesionar i enfortir el sector de la dansa en general, per tal d'augmentar el prestigi de la 

professió i fomentar una major presència i reconeixement de la dansa a la societat. Dos bons 

exemples són la celebració del Dia Internacional de la Dansa, que té un important ressò a la societat 

catalana, o els Premis Dansacat, que cada dos anys tenen com a objectiu potenciar la visibilitat i el 

reconeixement del sector. 

Volem recollir les mancances, inquietuds i preocupacions del sector per tal de poder promoure 

iniciatives que les resolguin, afavorint als nostres socis/es i a la professió en general, a través de la 

cooperació amb entitats locals (centres de creació, de formació, festivals, teatres, etc.), impulsant la 

cultura cívica i la participació ciutadana.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dansacat.org/projectes/20/
http://www.dansacat.org/es/projectes/28/
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Els nostres objectius són: 

1. Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.  

2. Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector. Promocionant la dansa d’autoria 

catalana. 

3. Actuar com a lobby polític. Fer mediació entre els agents per impulsar polítiques actives 

adequades, establint ponts de contactes.  

4. Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de les persones que 

formen part de la professió. Actuant en la vessant formativa dels i les professionals de la dansa.  

5. Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la 

professió.  

6. Millorar les condicions laborals dels i les professionals de la Dansa. 

 

 

Premi Nacional de Cultura 2011 en la categoria de Dansa + 

"Pel nou impuls amb què ha introduït millores en l'àmbit de les noves tecnologies pel que fa a 

la  informació, la comunicació i la difusió de la dansa; per la tasca d'ajuda i de suport als joves creadors 

i, sobretot, per continuar lluitant incansablement per un reconeixement digne de la professió i per la 

regulació dels drets laborals del sector de la dansa". 
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1. RESUM EXECUTIU 
 

Des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC s’inicia un any que volem 

dedicar a dibuixar nous escenaris per a fer possible el present i planificar un futur prometedor que té 

cura de les necessitats reals del sector. Han passat més de 30 anys des que el col·lectiu de 

professionals de la dansa va decidir oficialitzar una estructura en defensa dels drets dels treballadors 

de la dansa, i per a fer més visible i present aquesta disciplina artística als teatres de Catalunya i a 

les taules de debat de polítiques culturals. Com a agent articulador del sector de la dansa a Catalunya, 

des de l’APdC s’ha reforçat aquesta figura d’ambaixadors i representants de la creació catalana arreu 

del territori català, espanyol i internacional. Bona part dels nostres esforços els centrem en la difusió 

i l’exhibició de la dansa d’autoria catalana, revisant la relació amb les institucions directament 

implicades en aquest procés, amb l'objectiu d'iniciar un camí que faciliti la continuïtat laboral dels 

ballarins/es i coreògrafs/es, però sobretot vetlli per obrir nous mercats laborals. 

 

L’aposta continua sent igual de clara: obrir el màxim de finestres i oportunitats laborals en tots els 

àmbits (educació, creació, exhibició) projectant la vàlua dels nostres professionals arreu del territori 

català. Tot seguit us detallem les línies generals del projecte que volem desenvolupar durant el 2022. 

 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Formació continuada i assessorament personalitzat 

Pel que fa a les classes tècniques de manteniment, continuarem gestionant el conveni que tenim 

amb més de 20 centres de dansa que ofereixen preu reduït per als nostres socis professionals, i 

continuarem amb l’oferta de classes de manteniment per a professionals organitzades per l’APdC a 

la seu de La Caldera-Les Corts i a La Piconera, on es realitzen les classes de contemporani i clàssic. 

Com a novetat hem iniciat classes de manteniment de danses urbanes el primer semestre de l’any, 

incrementant d’aquesta manera l’oferta formativa dedicada al manteniment del nostres professionals. 

Organitzarem cursos de curta durada sobre temes diversos que ajudin a millorar o completar la 

professionalitat de les nostres associades: drets d’autor en dansa, aspectes tècnics en la creació 

artística, redacció de projectes i seguiment de pressupostos, així com psicologia aplicada a la dansa 

o salut. També seguirem treballant conjuntament amb l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, 

l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya i l’Associació de professionals de teatre per a tots 

els públics, per tal d’oferir més cursos en relació a temes sobre com la creació de diferents formes 

jurídiques, la gestió de conflictes, la sol·licitud de subvencions…. D’altra banda, continuarem amb 

l'oferta de beques de formació destinades a socis i sòcies, així com assessorament personalitzat, 

gestionant consultes de tot tipus en relació a la creació d'associacions i empreses, organització de 

projectes, distribució d'espectacles, legislació per a crear escoles de dansa, lesions, drets d’autor, 

etc...  
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DANSACAT.ORG: Portal de la dansa a Catalunya 

El portal de dansa www.dansacat.org ha esdevingut el portal de màxima referència de la Dansa de 

Catalunya, amb prop de 60.000 visites i més de 40.000 usuaris únics anuals, on es difonen les 

activitats dels professionals del sector. Aquest ha estat un projecte que ha aconseguit cobrir una 

necessitat clau del sector: la difusió i la visibilitat de la dansa. L’APdC a dia d’avui està actuant 

com a mitjà de comunicació especialitzat en dansa, cobrint així un buit i una demanda real del sector.  

 

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA (DID) 2022 

Amb motiu d’aquesta celebració volem que el dia 29 d’abril es converteixi en un escenari on la veu i 

el cos dels nostres professionals hi tinguin cabuda. Habitualment l’acció del DID és una activitat 

participativa, que apropa la dansa a la ciutadania. L’any 2022, el context ens permet tornar al carrer, 

i és per això que hem pensat en fer ballar diferents barris de la ciutat de Barcelona. Volem que els 

actius de dansa del territori i els seus ciutadans i ciutadanes en una festa on el moviment en serà el 

protagonista. Els barris escollits són Sants, Sant Andreu i Horta-Guinardó i els coreògrafs encarregats 

de fer-los ballar són Miquel Barcelona, Sílvia Batet i Toni Mira, respectivament. 

 

POLÍTIQUES CULTURALS: Circula i Nou Mercat Estratègic de la Dansa 

Aquest 2022 serà el primer any sense el Sismògraf com a mercat estratègic. Continuarem interlocutant 

amb la resta d'agents del sector i l'administració pública per trobar una proposta consensuada que 

reculli les necessitats del sector sense renunciar a les fites assolides fins ara. A finals d’any durem a 

terme la vuitena edició del circuit estatal de dansa, Circula! amb la col·laboració de les associacions 

de professionals del País Basc, Madrid, València, Andalusia, els professionals de la dansa d’Astúries 

i com a novetat incorporem els professionals de Cantàbria, Galícia, Múrcia i Balears. Un altre dels 

projectes destacats és el Fem Dansa. La tardor de 2016 vam iniciar el projecte pilot pel qual han 

passat 11 municipis d’arreu de Catalunya. La iniciativa ha tingut continuïtat durant cinc anys amb molt 

bona acceptació tant per part dels municipis catalans participants com del sector artístic. El 2022 la 

iniciativa té continuïtat amb 3 municipis nous i 2 repetidors. També crearem un corredor cultural 

mediterrani per tal de compartir bones pràctiques amb les comunitats d’Andalusia, València i Illes 

Balears, la trobada es durà a terme en el marc del Dansa València al mes d’abril. 

 

POLÍTIQUES EDUCATIVES: REDE – Red Estatal de Danza y Educación 

Aquest 2022 centrarem els esforços en el projecte REDE (Red Estatal de Danza y Educación). 

L'APdC i l'Associació de Professionals de la Dansa de País Basc (Adde) s'han unit per impulsar no 

només la presència sinó també bones pràctiques de la dansa als centres d'Educació Infantil, Primària 

i Secundària a través d’una xarxa estatal. En la primera fase de creació del projecte (2020-2022) es 

vol identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l'escola a nivell estatal i donar 

visibilitat a través de les pàgines webs de les associacions de professionals de dansa autonòmiques; 

proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i administracions 

educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la presència de la dansa 

i dels professionals de la dansa en els ensenyaments de règim general; dissenyar i desenvolupar 

un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa en Educació Infantil, Primària, Secundària; i 

http://www.dansacat.org/


7 
 

donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de dansa en els centres 

escolars a nivell estatal. 

Tancarem un formulari a nivell estatal on s’hauran recollit pràctiques educatives en dansa i es farà 

una jornada estatal a Barcelona per presentar-ne les conclusions. 

 

D’altra banda, després de l’estiu es donaran a conèixer els resultats del cens d’escoles i centres de 

formació de Dansa encarregat i liderat per l’APdC el 2021. 

 

Continuarem treballant amb les entitats que integren DANZA-T en una proposta consensuada per 

una nova ordenació de les titulacions en dansa. 

 

BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS: Cap a un nou marc laboral. El conveni col·lectiu. 

Des de l'APdC durant el 2020 es va reactivar el Pacte Laboral. En aquests moments un total de 20 

companyies ja s'acullen al nou marc laboral. També hem continuat treballant en el document de revisió 

d’un dels documents marc per al desenvolupament de la dansa a casa nostra, “Junts per la Dansa”. 

El nou decàleg amb recomanacions per al bon funcionament del sector vol llançar un missatge clar 

sobre les necessitats de la Dansa, posant l'accent al perquè d'aquestes necessitats, i en les 

recomanacions per al bon desenvolupament d'aquesta disciplina artística. Durant el 2022 iniciarem 

els tràmits per tal de treballar en l’elaboració d’un conveni col·lectiu per a la Dansa, un document 

de gran importància per al bon desenvolupament de la professió i que estem treballant amb la patronal 

de les arts escèniques al país. Amb l’objectiu de treballar en xarxa ens hem incorporat a Conarte, 

entitat sindical de caire estatal; i hem estat membres fundadors de la Federació Danza-T, Red de 

Trabajadoras de la Danza, en aquest cas també de caràcter estatal que uneix només la veu del 

nostre sector. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ: Espai de referència per a informar-se sobre el sector i potenciar 

la visibilitat de la dansa. 

Ara més que mai seguim treballant perquè tant els associats com la resta del sector estiguin ben 

informats (ajudes, ofertes de feina, notícies, formació, programació, recursos d’utilitat...), i fem 

especial èmfasi en donar més visibilitat a la tasca de l’APdC i als projectes que duem a terme. 

Arran de la crisi sanitària la comunicació en línia ha esdevingut encara més essencial, essent la web, 

els butlletins i les xarxes socials les principals vies de contacte i informació. Seguint amb l’objectiu 

marcat l’any 2021, seguirem potenciant la vessant audiovisual en les nostres comunicacions, 

especialment a xarxes com Instagram, on el format vídeo recull molt més resposta i engagement.   

 

ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT: Més recursos privats i més estabilitat en els fons públics 

A nivell econòmic, segons el projecte que volem desenvolupar al 2022 i el pressupost presentat, els 

ajuts públics (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte) representen un 47% del pressupost total. Les altres fonts d’ingressos seran: 46% 

quotes dels associats, 4% patrocinis i mecenatges privats, i 3% rendiments propis de l’activitat.  

 

RECURSOS HUMANS: Equip de gestió dinàmic i junta directiva activa 
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L’equip de treball de l’APdC està conformat per 4 persones a 30 hores. Tot i ser un equip de treball 

petit, actuem sobre diferents línies, totes elles clau per a la bona marxa del sector professional de la 

dansa catalana. L’esforç humà per tirar endavant aquest projecte és molt important i en aquests 

moments l’equip de gestió està treballant per sobre de les seves capacitats.  

 

 
 
LA DANSA QUE VOLEM 
 

Normalitzem la presència de la dansa. Incorporem-la a la quotidianitat, com a recurs per a la vida.   

Volem una Taula de pensament sectorial que dibuixi el present i trobi fórmules i mecanismes perquè 

la dansa tingui presència en qualsevol procés estratègic de política cultural de país. 

Recuperem l’espai públic.  

Apostem per la continuïtat de les accions de difusió de la dansa arreu del país. Creant més circuïts i 

treballant a favor de la descentralització.  

Treballem per aconseguir més recursos i poder fer polítiques culturals eficients i a llarg termini. 

Coordinem una Taula de sector econòmic amb totes les administracions, promovent aliances i 

compromisos i obrint noves línies d’acció.  

Lluitem per transformar la vulnerabilitat laboral del sector.  

Millorem les condicions contractuals del mercat amb una estratègia més arriscada per aconseguir la 

implicació del sector privat de la cultura.  

Necessitem integrar la dansa, el cos i el moviment en l’educació obligatòria incorporant-la al 

currículum escolar.  

Reclamem unes polítiques actives i els recursos necessaris per tal d’incorporar els professionals de 

la dansa a les escoles del nostre país. La dansa humanitza. És un recurs pedagògic idoni per 

harmonitzar el físic amb la raó i l’ànima. 

Procurem oportunitats pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes professionals, 

sobretot la de transició dels escenaris cap a una altra feina. 

Desenvolupem recorreguts formatius per als/les professionals de la dansa per explorar diferents vies 

de continuïtat laboral a partir de l’experiència adquirida. 

Vetllem pel nostre llegat. Sense oblidar el passat, sentint el present i treballant pel futur.  

Demanem espais per investigar, crear coneixement i créixer com artistes amb les condicions 

econòmiques adequades. Fem sostenible l’emprenedoria i creativitat.  
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2. REPRESENTATIVITAT I NOMBRE D’ASSOCIATS 

 

Actualment l’APdC aplega 561 persones associades entre professionals i estudiants i 33 amics 

i amigues de la dansa, molts d’elles tenen el seu perfil publicat al directori de professionals de 

www.dansacat.org. Es pot considerar que el conjunt de sòcies de l’APdC representa una part 

molt important de la realitat laboral del col·lectiu. Entre els nostres socis i sòcies s’hi troben 

ballarins, coreògrafs, mestres, gestors, comunicadors, fotògrafs, mànagers,... La majoria de 

coreògrafs/es estan associades a l’APdC com a persones físiques, mentre que a l’Associació de 

Companyies hi estan en tant que forma jurídica – companyia S.L.  

 

Captar nous socis i sòcies acostant-nos a nous col·lectius i fidelitzar les persones associades 

que ja tenim és una de les nostres prioritats per al 2022.   

 

 

 

3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT  

Donar suport i facilitar el desenvolupament professional de les persones que formen part de la 

professió és una de les línies de treball més tangibles de l’APdC. Durant el 2022 continuem oferint 

activitats de formació (entrenaments, cursos, assessoraments,...). La formació continuada en la 

professió de la Dansa és un aspecte clau, un tret característic d’aquest sector. Des de l’APdC oferim 

formacions que no acostumen a oferir els centres de formació de dansa, i que estan fets a la mida de 

les necessitats dels professionals. 

3.1 Entrenaments per a professionals  

 

L’any 2013 -i mitjançant un grup de treball- l’APdC va decidir ampliar l’oferta de classes de 

manteniment, oferint classes per a professionals a diferents espais de Catalunya i de diferents estils 
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de dansa, gràcies a la complicitat de centres de formació, centres de creació, escoles i companyies 

de dansa d’arreu del territori. Per a aconseguir-ho, es va obrir una convocatòria a tots els centres de 

Catalunya que ofereixen classes per a professionals del sector. La resposta dels centres va ser molt 

bona i actualment comptem amb més de 20 centres que ofereixen classes de diferents estils: clàssic, 

contemporani, jazz, danses urbanes, claqué, teatre físic, dansa oriental, swing, tango, ioga, 

feldenkrais,..., a un preu hora d’entre 5 i 8€. Durant l’any 2022, es vol mantenir aquesta oferta, sempre 

que les restriccions per COVID ho permetin.  

 

A més, a la tardor de 2015 es van recuperar els entrenaments per a professionals (iniciades l’any 

2005) a la nova seu de La Caldera i pel curs 2018-19 es va obrir la proposta a entrenaments de 

clàssic iniciant una col·laboració amb l'Obrador de moviments. Durant el 2022 volem donar continuïtat 

a aquesta iniciativa, una de les activitats més ben valorades per part dels professionals de la dansa, i 

que cobreix dues de les necessitats bàsiques del sector: entrenar-se i trobar-se amb altres 

professionals. L’espai per al curs 21-22 per als entrenaments de clàssic continuarà sent La Piconera. 

 

Precisament, amb la voluntat d’ampliar els estils i atendre millor la necessitat formativa dels nostres 

professionals, des de l’APdC al 2021 hem estat treballant amb diferents comissions (dansa espanyola, 

dansa clàssica i danses urbanes) estudiant aquestes possibilitats i al gener de 2022 iniciem 

entrenaments d’altres disciplines, iniciant l’oferta amb danses urbanes. 

 

Els professors programats durant els dos primers trimestres del 2022 seran: 

La Caldera Les Corts – entrenaments de contemporani. Dimarts i dijous de 9 a 10.30h. 

● Daniel Rosado: 11 de gener – 17 de febrer. 

● Nadine Gerspacher: 22 de febrer – 7 d’abril. 

● Janet Novas: 19 d’abril – 12 de maig (no hi haurà entrenaments de l’11 al 18 d’abril per 

Setmana Santa). 

● Maximiliano Sanford: del 17 de maig al 21 de juny. 

 

La Piconera – entrenaments de clàssic. Dilluns i dimecres de 9.30h a 11h. 

● Sebastien Mari: 22 novembre – 2 de febrer (El 6 i 8 de desembre són festius i no hi ha classe 

del 23 de desembre al 9 de gener). 

● Catherine Stuyt: 7 de febrer – 6 abril. 

● Glòria Gella: 20 d’abril – 22 de juny. 

 

Menchu Duran - entrenaments de danses urbanes. Divendres de 10.30h a 12h. 

 

● Manel Cabeza: del 28 de gener al 4 de març. 

● Aina Lanas: del 25 de març al 8 d’abril. 

● Núria Bertran: del 6 de maig al 17 de juny. 
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Els professors que impartiran els entrenaments entre setembre i desembre encara estan pendents de 

concretar. 

 

Es poden consultar les mesures COVID i les tarifes pels entrenaments en el següent enllaç: 

https://www.dansacat.org/lassociacio/serveis-associades/entrenaments-professionals-classic-

contemporani/ 

 

3.2 Cursos de formació, xerrades i networking 

 

A l’APdC vam detectar una demanda real dels professionals al voltant de les necessitats formatives i 

vam actuar per donar-li resposta. Aquests cursos són fonamentals per a donar suport als artistes. 

 

Les activitats previstes per al 2022 són: 

 

Cursos monogràfics teòrics i pràctics 

 

Al volant de tres eixos: Salut, Recursos laborals i Eines de Creació.  

L’oferta de formació continuada d’enguany la volem estructurar a partir d’aquests tres grans 

contenidors, amb diferents píndoles formatives que permetin aprofundir en les àrees a tractar: 

 

Programa d’acompanyament a les transicions Professionals. 

 

El programa d’acompanyament a les transicions professionals es va iniciar al 2021 amb la 

col·laboració de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Durant 3 divendres consecutius, 

4 socis de l’APdC i 4 de l’APCC van assistir a tres tallers amb Sergio Baños, orientador i formador en 

habilitats comercials, comunicació d’equips i direcció de manera individual. Van treballar: 

 

● Taller d’autoconeixement, per poder triar i destriar bé les decisions que en un moment de 

canvi poden generen nerviosisme i ansietat. 

● Taller de reforç d’actituds positives i gestió emocional. Per assenyalar i reforçar les aptituds i 

competències apreses durant el desenvolupament professional com artista. 

● Taller d’orientació laboral per adaptar-se al canvi i a les noves propostes i oportunitats. 

 

L’APdC i l’APCC tenen la voluntat de continuar oferint un espai on les persones associades puguin 

explorar la seva vàlua més enllà - o gràcies a - la interpretació en dansa  i les seves opcions para a 

una transició professional plena i el mínim de traumàtica possible a través de tallers o formacions 

aquest 2022. Està per veure en quina forma i contingut, però el compromís hi és palès i formarà part 

de l’oferta formativa de l’entitat. 

 

 

 

https://www.dansacat.org/lassociacio/serveis-associades/entrenaments-professionals-classic-contemporani/
https://www.dansacat.org/lassociacio/serveis-associades/entrenaments-professionals-classic-contemporani/


12 
 

 

Prevenció de lesions en la dansa. Reeducació postural.  

 

El 5 d’abril l’APdC ha organitzat una nova formació per a professionals dedicada a la salut en l’àmbit 

de la dansa. Un taller de 3 hores, impartit per la ballarina i fisioterapeuta Laura Campaner, que mirava 

de sensibilitzar sobre la importància del coneixement del propi cos; d’ensenyar a prevenir i reduir les 

principals lesions de dansa; i d’introduir la Gimnàstica Abdominal Hipopressiva com a eina de 

reeducació postural. S’ha fet a una de les sales d’assaig de la Caldera, i hi ha assistit 10 participants. 

 

Aspectes tècnics en la creació. 

 

Al 2021 l’APdC va oferir a les seves sòcies una formació enfocada en analitzar la creació artística des 

de la vessant tècnica, explorant quin diàleg s’estableix entre creador i tècnic, des de la idea original 

fins a la presentació en públic. La sessió, de dues hores, va tenir molt d’èxit i moltes associades han 

demanat incidir en el tema en properes formacions. Així doncs, s’ha demanat a Carles Borràs, 

il·luminador, coordinador tècnic de La Caldera i tècnic d’espectacles d’arts escèniques, que ofereixi 

dos nous tallers:  

 

Taller pràctic d' il·luminació. Dia 31 de maig. De 16 a 20h a la sala d’exhibició de La Caldera 

Les Corts. 

  

 Fonaments bàsics de les llums, del muntatge a la gravació de memòries.  

 

 Entendre i tocar els aparells més comuns que ens podem trobar en un teatre, Pars, pc's, 

retalls, assimètrics quina llum fan i quin servei podem obtenir a l'hora de pensar en la creació 

de llum. 

 

 El procés de muntatge de llums, des de que es preparen els projectors per penjar-los, fins 

que juguen a la funció. 

 

 Com gravar una il•luminació, submasters, memòries, efectes.  

  

  

Creació del dossier tècnic. Dia 7 de juny. De 16 a 18h a la sala d’exhibició de La Caldera Les 

Corts.  

  

 Introducció als aspectes tècnics, des de la creació als bolos. 

 

 Analitzarem la creació artística des de la vessant tècnica, quin diàleg s'estableix entre creador 

i tècnic, des de la idea original fins a la presentació en públic. 
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 Per tot això parlarem dels diferents moments de la creació: Creació i disseny, pre-producció 

i direcció tècnica, residència tècnica, l'entrada al teatre i estrena  

 

 Recopilar tota la informació i posar-la en una fitxa tècnica que sigui útil i entenedora. 

 

Drets d’autor en dansa. 

 

Ens trobem nombroses peticions d’assessorament sobre com gestionar els drets d’una coreografia, 

com registrar-los o com reclamar-ne el cobrament als teatres, a una productora o inclús a SGAE. 

També, des de l’altra banda, com demanar els drets d’ús d’una música o inclús d’una coreografia. 

Volem que la sessió, de 2 hores, serveixi per aclarir el món confús de la propietat intel·lectual 

enfocant-nos en les particularitats de la dansa. Es farà a la seu de la SGAE Catalunya el 17 de juny 

al matí. Més informació: 

 

Els drets d’autor i la gestió d’obres coreogràfiques. Resol els teus dubtes! 

La SGAE i l’APdC us convidem a una sessió formativa sobre propietat intel·lectual, drets d’autor, 

gestió de repertori, ús de músiques i altres aspectes de les obres coreogràfiques. La sessió, a càrrec 

de Silvia Paredes, cap del departament de Socis de la SGAE a Catalunya, serà molt pràctica i 

enfocada a resoldre tots els dubtes i consultes dels assistents.  

 

Sílvia Paredes 

Cap del departament de Socis de la SGAE a Catalunya. Amb estudis de Màrqueting (EADA) i 

Empresarials (UOC), l’any 1992 va entrar a formar part de l’entitat. Actualment dirigeix el departament 

que vetlla per la gestió operativa i administrativa relacionada amb els associats, el registre d’obres, 

les autoritzacions i les reclamacions. 

 

Formacions i tallers realitzats per i per a les persones associades a l’APdC 

 

En aquest apartat de formació continuada per als nostres professionals també hem de destacar que 

des de 2018 l'APdC obre convocatòria de propostes de tallers entre tots els socis i sòcies, amb 

l'objectiu de poder oferir formacions impartides per ells mateixos i que responguin als interessos del 

teixit associatiu de l'APdC. S’escullen a través de votació popular entre les persones associades. 

 

A la convocatòria de 2021 es van rebre 13 propostes i es va decidir augmentar la selecció d’una a 

dues formacions, que es van desenvolupar al llarg de l’any. Per al 2022 se seguirà el calendari 

següent: 

 

● Període de recepció de propostes: del 7 al 27 de febrer. 

● Període d’ordenació i presentació de propostes a la web: del 28 de febrer al 20 de març. 

● Període de votació: del 21 de març al 10 d’abril.  

 

Els 2 tallers seleccionats són:  
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FISIOTERÀPIA PER LA DANSA: TÈCNIQUES D’AUTOTRACTAMENT (17 de setembre de 10 a 

19h a La Caldera Les Corts) 

Objectius. Difondre la salut en l’àmbit de la dansa. Sensibilitzar sobre la importància de tenir 

coneixement sobre el funcionament i l’estat del propi cos i tenir cura d’ell. Adquirir o millorar els 

coneixements bàsics sobre l’aparell músculo-esquelètic. Aprendre eines per millorar les condicions 

de les estructures músculo-esquelètiques: tensió de músculs i fàscies, bloquejos articulars, 

consciència i control motor… Millorar l’estat de salut física de les ballarines i ballarins i prevenir 

lesions. 

 

Contingut. Breu aproximació a l’anatomia de l’aparell locomotor: sistema esquelètic, sistema 

muscular i fàscies, sistema nerviós perifèric (de forma pràctica-vivencial). Tècniques 

d’autotractament: alliberació de tensions miofascials, automassatge, inhibició muscular, desbloqueig 

articular, drenatge, autoconsciència corporal, tècniques de respiració i relaxació… 

 

Destinataris. Ballarines i ballarins professionals, amateurs o estudiants, amb o sense lesions. 

 

Laura Campaner és fisioterapeuta i ballarina. Com a fisioterapeuta està especialitzada en l’Aparell 

Locomotor, en el Sòl Pèlvic, i en la Dansa. Com a ballarina té formació en Danses Urbanes i Dansa 

Contemporània sobretot, a més de Dansa Clàssica i Moderna, i altres disciplines com la Gimnàstica 

Rítmica. Ajuda a tractar i prevenir lesions, educa en l’autoresponsabilitat i cura del cos, i utilitza la 

dansa com a eina corporal i d’intervenció social. 

 

VÍDEO DANSA: COS, DISCURS I CÀMERA. Sessió de 8 hores. Data i horari pendent de 

tancament, es realitzarà a l’últim trimestre de 2022. 

 

Objectius. 

 

a. Lliurar eines tècniques bàsiques per a la creació d’un vídeo dansa. 

b. Reflexionar sobre els discursos corporals a la pantalla. Mirar les aportacions sociopolítics de la 

dansa i l’art audiovisual. 

c. Realitzar exercicis pràctics amb dispositius comuns (mòbil per ex.) aplicant el que s’ha après. 

 

Contingut. 

 

a. Informació bàsica per a la creació de vídeos, tant com a intèrpret com a director o càmera: TIPUS 

PLANS – MOVIMENT DE CÀMERA- ROLES EN UN SET- TIPUS DE GUIÓ 

b. Reflexió: incidències sociopolítiques de la dansa avui a la pantalla, aportacions i crítiques. 

c. Construcció duna idea guió: pràctica del meu discurs corporal en pantalla. 

 

Destinataris. Tots i totes les que tinguin interès en el vídeo dansa ja sigui com a director o ballarí. 
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Ana Albornoz Pardo. Ballarina, professora i coreògrafa, amb estudis formals en dansa 

contemporània i llicenciada en Educació de la Dansa. Coreògrafa per a artistes de la indústria de la 

música. S’ha lligat amb l’àrea audiovisual, treballant en publicitat, com a directora creativa i coreògrafa 

de vídeo clips. De manera independent, ha dirigit diferents Vídeo Dansa en els quals destaca la 

instal·lació de temàtiques socials. Una de les seves inquietuds més grans és l’educació i la seva 

vinculació amb el foment de la creativitat i la reflexió dels social. 

 

Oferta formativa al territori 

 
Un dels objectius a mig termini que s’ha marcat l’APdC és obrir-se al territori i acostar els seus 

serveis als professionals de fora de Barcelona i rodalies. El primer pas ha estat oferir les formacions 

seleccionades pels socis al 2021 (Trobades Miofascials i Pràctiques flamenques en cos i arrel) a 

Reus i a Celrà. Finalment, aquest 2021 només s’ha pogut dur a terme a Celrà, l’11 i 12 de 

desembre, a l’Escola Municipal de Dansa, amb la formació de Miofascials. El 19 i 20 de febrer de 

2022 s’ha fet la formació de Miofascials a Reus. Els dos tallers seleccionats enguany també tindran 

rèplica fora de la província de Barcelona. 

 
 

Píndoles formatives organitzades amb la resta d’associacions de professionals de les 

arts escèniques 

 
A més d’aquests cursos seguirem col·laborant amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals 

de Catalunya, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya,  l’Associació 

de Professionals del Circ de Catalunya i l’Associació de professionals de teatre per a tots els 

públics en l’organització de les formacions següents: 

 

● Consells pràctics per a la sol·licitud i justificació de subvencions: 24 de febrer de 2022, 

en format online.  

Què cal fer per sol·licitar subvencions i quins projectes s’hi adeqüen? Què implica una justificació? 

Per resoldre aquests dubtes i també per explicar com seran les subvencions del Departament de 

Cultura del 2022 hem organitzat una píndola formativa online amb el gestor cultural Alfred Fort. Es va 

realitzar per zoom i hi van assistir 98 persones. 

 

● Novetats de la reforma laboral en el sector de les arts escèniques: 26 d’abril de 2022, en 

format online. 

En els últims mesos s’han aprovat dues normes importants que afecten als i les artistes treballadores 

del sector de la cultura: la reforma laboral i la modificació del Reial Decret 1435/1985 que regula la 

relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts 

escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o 

auxiliars pel desenvolupament de dita activitat. En aquesta sessió es van explicar quines són les 

modificacions que afecten directament a l’artista que presta serveis laborals en espectacles públics, 

així com respondrem les preguntes dels i les assistents. Hi van assistir 93 persones. 
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● Signatura i certificats digitals, autofirma: 18 de maig 2022, de 10 a 12h, en format online. 

L’objectiu d’aquesta formació és aprendre com tramitar un certificat digital, com signar documents de 

manera electrònica i com emetre factures en format eFactura. És un curs dirigit a tota mena de públic 

que treballi amb les administracions públiques. Enfocat especialment per persones autònomes i 

professionals o associacions, cooperatives i fundacions. El curs l’ha impartit David Regalado de Facto 

Coop. 

● Relacions, conflictes d'equip en un projecte artístic: últim trimestre de 2022. Ponent 

pendent de confirmar. 

● Formes jurídiques: últim trimestre de 2022. 

 

 

L’ENLLAÇ 

D’altra banda, i amb la participació, també, de l’Associació de Gestors Culturals de Catalunya 

(APGCC) i la resta d’associacions esmentades anteriorment, a l’octubre de 2022 es durà a terme la 

trobada Enllaç, que té per objectiu posar en contacte artistes i gestors culturals. 

 

Lloc: Casa de Cultura de Girona el 20 d’octubre de 2022. 

Desenvolupament previst:  

● XERRADA FORMATIVA Rols i perfils de la gestió cultural.  

Presentació didàctica dels diferents perfils de gestor@s culturals: Producció, comunicació, 

administració (contractació, fulls de ruta...), Subvenció, Distribució, etc.  

● CASOS PRÀCTICS de 3 cies explicant els beneficis de professionalitzar la gestió 

cultural.  

Ponents per confirmar. 

• TAULES TEMÀTIQUES (les persones assistents s’apuntaran a la que més els interessi) 

1. Contractació del gestor/a cultural. Quines són les millors fòrmules en funció de les diferents 

tasques.  

2. Distribució. Com potenciar la relació entre cies i distribuïdor@s?  

3. Creació de públic/ comunicació: De qui és la responsabilitat?  

Horaris:  

10h – 10.30h: Acreditació i cafè.  

10.30h - 11.30h: Xerrada i preguntes.  

11.30h - 12.15h: Casos pràctics.  

12.15h - 12.30h: Pausa.  

12.30h - 13.15h: 3 taules temàtiques.  

13.15h - 13.45: Posada en comú.  
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13.45h: Pica pica. 

 

3.3 Beques de formació 

 

Durant el 2022 continuarem amb el projecte de beques de formació iniciat al 2011. L'objectiu 

d'aquestes beques és ajudar als professionals a poder seguir formant-se, una necessitat bàsica 

del sector de la dansa. A més d’aquest objectiu principal, aquest projecte ens ajuda a captar nous 

socis que es donen d’alta per poder optar a les beques, i també ens permet mantenir una relació més 

estreta i de col·laboració amb els centres de formació. 

Vist l'èxit de participació, al 2019 vam arribar a la vintena de beques, amb dues convocatòries de 10 

beques cadascuna. Per al 2022 continuarem amb aquesta proposta amb 20 beques de 300€ per a 

qualsevol formació (curs regular, curs puntual, taller, classe, workshop, seminari, conferència, 

jornada, etc.) relacionada amb l'àmbit de la Dansa (interpretació, creació, gestió, producció, dansa 

i salut, etc.), que tingui lloc al territori espanyol.  

El 2022 es farà una única convocatòria el mes de gener oferint totes les beques de l’any: 18 beques 

per a socis i sòcies professionals i 2 beques per a socis i sòcies estudiants.   

 

3.4 Carretera i dansa / Ajuts a Projectes de Dansa Aplicada 
 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convocarà una nova edició de Carretera i 

Dansa, 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. Els Ajuts a Projectes de Dansa Aplicada 

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 es 

vol ajudar al desenvolupament de 4 projectes que es desenvolupin arreu de Catalunya.  

 

Característiques dels projectes: 

Els projectes, impulsats pels nostres associats i associades, 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. 

 

Remuneració: 

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

iniciativa, 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 d’iniciar durant el 2022.  

- 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. 

- 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. Beca 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 i el pressupost 

executat. 

 

Procediment de selecció: 

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

 

Els projectes guanyadors en la quarta edició van ser: 

 

● Maria Ferrer amb el projecte “Moving” 

 

Moving! És un projecte de sensibilització i creació artística a través del moviment adreçat a joves 

nouvinguts que han arribat sols a Catalunya i per tant es troben sota la tutela de la DGAIA o que fa 

poc que han arribat al territori i estan vivint un procés migratori amb les seves famílies. Tots ells i elles 

vinculats d’alguna manera al Pla d’acollida de Poble Sec x Tothom o Coordinadora d’entitats de 

Poble- Sec. 

Moving! neix de la idea i creença en la dansa i la creació artística com a bé cultural i social que facilita 

processos d’integració, autoconeixement i transformació en les comunitats. Sigui quina sigui la 

condició de base de les persones, la dansa pot ser (és!) un motor d’expressió individual, d’integració 

i empoderament així com una via per apropar-nos a nosaltres mateixes i als altres. L’objectiu és 

generar un espai diferent de socialització i per a la millora i ús de les llengües vehiculars; un espai 

d’interpretació i externalització emocional; i una forma de detectar i treballar el propi estigma i el treball 

antirumors (els joves migrants són…) en primera persona i en comunitat. 

El projecte es realitza de mitjans de gener fins a finals de juliol al Centre Cívic El Sortidor amb el 

suport del Pla d’Acollida Poble Sec x Tothom. 

 

● Aina Núñez amb el projecte “Flamenc per a tothom” 

 

L’estiu del 2017, Aina Núñez va impartir un taller intensiu de flamenc inclusiu al Besòs. Des 

d’aleshores el taller s’ha establert com a curs regular dels centres cívics del districte de Sant Martí, 

esdevenint una experiència única i transformadora per al col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional del districte. Són totes aquestes vivències i aprenentatges els que l’Aina Núñez vol recollir 

en el curtmetratge documental Flamenc per a tothom. 

mailto:projectes@dansacat.org
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Durant el procés creatiu, el col·lectiu col·laborarà en la construcció narrativa de la història a més de 

ser-ne els protagonistes. El projecte no ha de ser una creació des de la mirada de la realitzadora ni 

tampoc sols una memòria que reculli la praxis de treball dels tallers, sinó també dels seus testimonis 

i que sobretot, s’hi expliqui i transmeti el que ells necessiten i volen que es doni a conèixer. 

El rodatge es realitza els mesos de juny i juliol i es presentarà el resultat a la tardor.   

 

● La Súbita amb el projecte “#practicasdeloinvisible, creació express de Nilak 2022” 

 

D’una banda, el projecte nilak aplega diferents activitats que volen democratitzar l’accés a la cultura 

de les comarques que no tenen cap teatre. D’entre aquestes activitats n’és una de molt important la 

creació express; una creació realitzada en dues setmanes entre artistes professionals de les arts 

escèniques (circ, teatre i dansa) i habitants de la població i de la comarca on nilak s’instal·la. Es tracta 

d’una activitat fonamental dins dels seus objectius per ser la via directa d’aproximació de les arts 

escèniques a la població, el pont directe i l’intermediari que permet crear un diàleg directe i constant 

sobre l’escenari amb la població i les diferents generacions. 

D’altra banda, #practicasdeloinvisible és una peça de creació instantània formada per la Laura i 

l’Emma (LaSúbita) i altres dones -amigues, creadores, professionals, col.lectius, públics etc.-, 

diferents segons el context on es presenti. La Intenció amb aquest projecte és generar trobades que 

permetin un espai de reflexió i diàleg entorn el cos i la invisibilitat de la dona, un espai segur i femení 

que fomenti la xarxa i l’intercanvi entre dones  

La sinèrgia entre nilak i #practicasdeloinvisible permet al projecte ampliar els objectius en tres línies; 

d’una banda, permet ampliar la xarxa entre dones, també, permet obrir l’espai de reflexió i debat al 

voltant de la dona, l’invisible i el cos en un àmbit no professional, i, per últim, ofereix l’oportunitat a les 

ciutadanes de la comarca en qüestió de conèixer i participar d’un procés de creació, convertint-se en 

les intèrprets principals d’una peça. 

L'estada de Nilak al poble de Rocafort de Queralt a la comarca de la Conca de Barberà, serà del 31 

d'octubre al 13 de novembre. Durant aquests 15 dies es durà a terme la creació comunitària 

#practicasdeloinvisible i es faran dues representacions el segon cap de setmana (els dies concrets 

estan per confirmar encara). 

 

● Carolina Garcés amb el projecte “Dansa hospitalària a Sant Joan de Déu” 

 

Abracadabra dansa neix del desig d’apropar la dansa a l’àmbit hospitalari i potenciar els beneficis que 

aquesta disciplina pot aportar en el benestar integral dels pacients hospitalitzats. Aquest projecte es 

destina als infants i joves de 3 a 18 anys ingressats a l’hospital Sant Joan de Déu.  

El seu compromís és portar la dansa com a eina enriquidora i indispensable a l’habitació o aula 

hospitalària d’un hospital i així endinsar el pacient en el món del moviment des d’allò artístic, lúdic i 

pedagògic per fer front a les situacions adverses que es viuen al voltant de la malaltia. Oferim una 

forma de canalitzar i expressar, d’integrar i transformar tot allò que cada nen/a pugui necessitar a 

nivell físic, emocional, social i cognitiu en un espai nodridor, de cura i respecte, on fer-ho possible. 

Portant la dansa a l’hospital reinventem l’ambient hospitalari, el co-creem amb les necessitats dels 

seus pacients, amb tot el potencial que ens aporta el moviment i l’expressió del cos i el fem un lloc 
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més amable i alegre. Posem la dansa i el moviment al servei de la salut als hospitals, omplint de 

màgia els seus espais i a les persones que hi formen part. 

Actualment s’està ja treballant amb diversos nens i nenes ingressats als Hospital Sant Joan de Deu i 

a l’Hospital Sant Pau.  

 

Els projectes seleccionats en les dues edicions passades han estat: 

● Balla i deixa-ho anar. La gestió del dol a través de la Dansa i l'expressió corporal en les 

sessions d'Educació Física, de Nadia Pessarrodona a Sant Vicenç dels Horts. 
● La Selva Dansa. Creant comunitat i dansa a la comarca de La Selva, de Sara Garcia 

Guisado a Arbúcies. 

● Sense l'arbre soc una dona morta. Dansa a l'entorn d'arbres singulars del Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, d'Anna Rubio als municipis de l'Alt Pirineu - La Vall Farrera. 

● La Pe i el Cordi fan ballar a l'escola, de Teresa Aguadé a Reus. 

● Olga Tragant amb NATURES, un Festival que gira al voltant de propostes artístiques que 

dialoguen amb la Natura, i concretament amb el paisatge rural de l'Alzina de l'Aguda, a la Noguera 
(Lleida). 
● Antonella D’Ascenzi i Dones que habiten cossos, un espai on la dansa investiga el gènere, 

creant cossos conscients que sàpiguen buscar les marques que els conflictes de gènere deixen en 
la nostra pell i transmetre aquest coneixement amb la dansa. El projecte es conforma de dos tallers 
anuals i gratuïts per a les dones de Mataró. 

● Guille Vidal-Ribas i Transmissions. Es tracta d'una conferència-espectacle que combina 
música, audiovisuals, paraula i moviment en viu per a explicar les danses urbanes en totes les 
seves dimensions. 

● Pau Estrem i el projecte "Conrear". Un taller/creació d'espectacle comunitari a la comarca 
de la Conca de Barberà, conduït per Cristina Martí i Toni Viñals, companyia CreaMoviment, i 
destinat a infants i joves de 12 a 16 anys, en el marc del Danseu Festival. 
● Maria Ferrer amb el projecte “15m2, Festival Internacional de Microdansa” 

● Bea Langa amb el projecte “La uZidanZa: la dansa com a intervenció en una UCI-neonatal” 

● Laia Molins amb el projecte “Ritme i Compromís”. 

● Sandra Jurado amb el projecte “Vintiquatreset”. 

● M. Pilar Sanz, Adrián Hernández i Míriam Valero amb el projecte “SocializART”. 

 
 
 

3.5 IV Jornades de reflexió sobre la creació dins el món de la dansa. Motors de 

creació 

 

L’any 2019 l’APdC va organitzar una primer jornada de reflexió al voltant de la creació dins el món de 

la dansa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB. Motors de Creació va néixer amb 

l'objectiu de convidar coreògrafs/es i creadors/res a parlar, discutir i encetar la reflexió sobre un dels 

aspectes cabdals de la professió: la creació. Des de diferents punts de vista, pràctiques i experiències, 

i amb ànim de transversalitat i amplitud, es vol donar veu a una gran varietat de corrents que 

pertanyen al nostre àmbit artístic a través de taules rodones, debats, laboratoris i instal·lacions. 

Aquest espai d'enriquiment solidari pretén 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. 

D'aquesta manera, mostrant a l'exterior les seves eines i maneres d'encarar els processos de creació, 

es busca donar un retorn social, que ens faci més conscients del valor de la nostra professió. 

 

En les edicions de Motors de Creació s’han visitat els universos creatius de Juan Carlos Lérida, 

Maria Campos & Guy Nader, Big Bouncers i Sonia Gómez, Janet Novas, Pere Faura, Salva Sanchís 
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i Amaranta Velarde. L’any 2021 els protagonistes van ser: Juana Dolores, Mal Pelo, Roberto Oliván i 

Verónica Hernández. 

 

Per aquest 2022 Aquesta nova edició generem una col·laboració i intercanvi amb l’APDCV 

(Associació de professionals de la Comunitat Valenciana), convidant també una artista provinent del 

País Valencià i un dels nostres artistes anirà més tard en l’altre direcció.  

 

Plantegem quelcom de més lúdic/pràctic com una jam d’improvisació de diferents artistes convidats 

(Los Informals+SLMV) que des del interior del hall de l’espai Teatre fins l’exterior de la plaça del 

davant, presentarien la seva proposta fet que reforçaria l’impacte amb l’entorn/espai públic.  

 

Possibles Convidats 2022: 

Txalo Toloza i Laida Azcona, La Súbita (Laura Alcalà i Emma Riba), Júlia Irango, Lali Ayguade o 

Constanza Brncic. 

 

Data: 14.10.2022 

Matí: franja de 10h a 14h al Graner o Caldera, en cas de que fos necessari. 

Tarda/vespre; 16h a 21h30 sala Raval al CCCB  

 

 

3.6 Assessorament personalitzat 

 
Des de l’APdC hem vist com any rere any, la demanda d’aquest servei creix. Les consultes són sobre 

temes tan diversos com: facturació, constitució legal, com sol·licitar una subvenció, etc., i és per 

aquest motiu que a més dels cursos que donen eines de funcionament per al dia a dia dels 

professionals de la Dansa, també oferim un servei d’assessorament presencial. Aquest servei té 

dues vessants, per una banda tenim una professional de l’equip de l’APdC que ofereix sessions 

d’assessorament per a projectes. D’altra banda, els nostres associats poden gaudir 

d’assessorament gratuït i il·limitat en temes fiscals, laborals i legals, ja que tenim un conveni 

amb l’equip d’assessors de l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya. 

 

Des del 2019 hem incorporat a l’equip la figura d’una assessora jurídica pròpia que ens ajuda a la 

concreció de les propostes de millora per al sector que necessiten base legal.  

 

Des de l’inici del 2020 l’APdC ofereix a les persones associades un servei d’acompanyament 

psicològic. L’objectiu és acompanyar en la transició professional o de tractar aspectes laborals 

estrictament lligats a la dansa (conflictes laborals, estrès en els estudis o en l'activitat professional...). 

 

És un servei exclusiu per a socis i sòcies de l’APdC i és limitat. S’hi poden acollir un màxim de 20 

persones a l’any, les quals han d’inscriure’s a un formulari, indicant amb quina de les dues 
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professionals es vol fer l’acompanyament. L’adjudicació del servei és per estricte ordre d’arribada de 

les sol·licituds. 

 

PREUS 

 

● Primera sessió gratuïta (entrevista informativa): presencial o online. 

● De la 1a a la 5a sessió, l’APdC pagarà el 50% de la sessió i el pacient el 50% restant 

directament a la psicòloga. 

● De la 6a a la 10a sessió, l’APdC pagarà el 30% de la sessió i el pacient el 70% restant 

directament a la psicòloga. 

● A partir de la 11a sessió, el pacient pagarà el 100%. 

 

Preu de la sessió 45€ + IVA 

Sessions online per 35€ + IVA 

 

OPCIONS 

 

Dues psicòlogues ofereixen el servei: Carolina Cadevall, psicòloga especialista en arts escèniques i 

esport, i Mariví Miranda, llicenciada en psicologia i màster de recerca en psicologia de l’esport i 

l’activitat física. 

 

Carolina Cadevall 

 

L’objectiu de les sessions és posar a l’abast els recursos necessaris i facilitadors per tal que els i les 

professionals de la dansa puguin assolir el seu màxim nivell de satisfacció personal i professional, a 

través de l’aprenentatge de diferents habilitats psicològiques i acompanyament. 

  

Carolina Cadevall és psicòloga especialista en arts escèniques i esport, sempre enfocada en l’àmbit 

social i artístic, establint sinergies entre els dos. S’ha format al llarg dels anys amb varietat de mestres 

en diferents disciplines dins la dansa i el moviment. 

  

Fundadora i responsable del projecte QUE TOMBA I QUE GIRA @qtombaiqgira (Psicologia, art, 

esport i moda) 

+ Psicòloga especialització clínica. 

+ Postgrau en Psicologia aplicada al rendiment esportiu. 

+ Especialitzada en rendiment artístic. 

+ Professora de dansa i de pilates. 

+ Impulsora i responsable dels projectes SOMDANSA (Activitats artístiques i esportives inclusives)  i 

IRIS PLATAFORMA (Espai de Salut Mental i Benestar). 

 

Formació i experiència complementària: 
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Artteràpia, Mindfulness, Escenoteràpia, Psicografologia, Consciència i Reeducació Corporal, Dansa 

Inclusiva, Expressió Corporal, Intervenció amb víctimes de violència de gènere, Primers Auxilis 

Psicològics. 

 

Mariví Miranda 

A les sessions es treballen tan temàtiques puntuals com la seva relació amb aspectes més amplis i 

més profunds de la persona, que conformen el procés terapèutic i de creixement personal. El treball 

és a través d’una mirada humanista que considera a la persona i les seves potencialitats com a 

promotores del canvi, treballant a través dels processos emocionals i cognitius que intervenen en la 

nostra personalitat i conducta. 

 

Mariví Miranda és Llicenciada en psicologia, té un Màster de recerca en psicologia de l’esport i 

l’activitat física i Postgrau en Gestió de Recursos Humans. És ballarina amateur i coneixedora del 

món de la dansa. La seva passió per la psicologia aplicada a la dansa va néixer fa 17 anys i l’ha portat 

a estudiar i investigar sobre aquesta especialitat. Compta amb un ampli recorregut en l’àrea de la 

psicologia organitzacional i s’ha dedicat a l’àmbit de la criança i l’educació. 

 

Actualment, combina la seva pràctica psicoterapèutica amb l’acompanyament a ballarins i institucions 

de la dansa. 

 

Durant el 2021 han utilitzat el servei 4 persones amb un total de 14 sessions i 3 sessions inicials 

informatives gratuïtes ateses per dues psicòlogues. La intenció per aquest 2022 és treballar en 

la difusió per trencar barreres i arribar a més persones associades. 

 

 

3.7 Guies bàsiques d’informació 

 

L’APdC disposa d’unes Guies bàsiques d’informació relacionades amb aspectes del dia a dia dels i 

les professionals de la dansa. Aquest any seguirem fent difusió de les guies bàsiques que es poden 

trobar a https://www.dansacat.org/recursos/ 

 

Les guies bàsiques d’informació són: 

 

● Treballar en dansa 

● Preguntes més freqüents sobre dansa i lesions 

● Per què es lesionen els ballarins? Millora el teu rendiment i guanya salut 

● Preguntes freqüents dels treballadors per compte d’altri 

● Artista i empresari 

● Preguntes freqüents sobre les associacions 

● El projecte de la idea a la realitat 

● Fer un pressupost 

https://www.dansacat.org/recursos/
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● Les subvencions públiques 

● La comunicació cultural 

● Facturació 

● Recerca de fons privats 

 

També hem publicat altres documents de gran servei per al sector: 

 

● Busques gestor cultural? 

● Ajuts públics per a projectes de dansa 

● El pla de prevenció de riscos laborals 

● Formació superior de dansa a l’estranger 

● Drets d'autor 

 

 

4. PORTAL DE DANSA A CATALUNYA  www.dansacat.org 

 

4.1 Difusió i dinamització del sector de la dansa  

 

El portal www.dansacat.org és un mecanisme de cohesió, de reflexió i de difusió de tots els aspectes 

relacionats amb la dansa a Catalunya. Es tracta d’un web dinàmic amb informació actualitzada sobre 

el món de la dansa: notícies, programació, formació, subvencions, borsa de treball, i altres recursos 

com llistats de programadors, lleis educatives, recull de premsa, guies de lectura, directoris: festivals, 

teatres, companyies, escoles... Conscients de la importància d’estar presents i ben posicionats a 

internet, seguim treballant per millorar l’actualitat dels continguts i la seva optimització de cara als 

cercadors. Hem viscut un augment en les visites al nostre web i seguirem treballant per continuar 

essent punt d’informació de referència en dansa. 

 

 

 

http://www.dansacat.org/
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A més de servir com a eina de comunicació 

amb els socis, la pàgina web està oberta a 

tothom que tingui curiositat i interès pel món 

de la dansa de Catalunya: estudiants, 

espectadors, professors, ballarins, mànagers, 

productors, gestors culturals, fotògrafs, etc.  

 

Els socis i sòcies, a més, poden accedir a 

continguts exclusius (ofertes de treball i 

convocatòries). La pàgina conté un sistema 

d’autentificació per als socis per l’accés a 

aquests continguts exclusius. A més, disposa 

d’un sistema d’administració “backoffice” per 

tal de què els usuaris puguin administrar determinats continguts del seu interès.  

 

Dansacat.org rep una mitjana de 3.500 visites mensuals, i enviem el 

butlletí mensual a més de 1.400 subscriptors 

 

Els elements que diferencien la web de l’APdC d’altres webs del sector, a més de l’alt contingut 

de recursos i informació entorn la dansa, són: el Directori de Professionals i el Directori d’espectacles, 

la Borsa de Treball, i l’apartat de Recursos i documentació que inclou el Directori general amb més 

de 2.000 recursos. 

 

4.2 El Directori de Professionals  

 

Tots els socis professionals poden publicar la seva fitxa professional a la nostra web amb el triple 

objectiu de fer més visible el sector professional, dinamitzar l’oferta de treball, i començar a 

cohesionar el col·lectiu fent que els professionals contactin entre ells. Hem incorporat al web la 

possibilitat de descarregar-se tot el directori en pdf, i el cercador permet trobar el professional que 

busques per estil, especialitat, sexe... El directori és una eina molt útil per a qui busca professionals 

per a treballar en projectes i/o col·laboradors. És un espai web autogestionable on el soci pot 

actualitzar el seu perfil professional sempre que ho vulgui (incorporant noves dades professionals, 

acadèmiques, vídeos, fotos, textos, etc.). El 2021 s’ha dut a terme una actualització dels directoris 

existents i per al 2022 continuarem la difusió d’aquests. 

 

4.3 Difusió de les ofertes laborals i convocatòries 

 

La millora dels drets laborals dels professionals de la Dansa no només s’aconsegueix modificant i 

estudiant la legislació en matèria laboral. És necessari que el mercat es dinamitzi, que es fomenti la 

demanda, que els programadors culturals coneguin i programin Dansa perquè els professionals de la 
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Dansa puguin viure dignament de la seva professió. Alhora també es necessiten estratègies 

innovadores de difusió i distribució i per aquest motiu els professionals de la Dansa han de saber 

comunicar i distribuir adequadament. En aquest procés complex de connectar l’oferta amb la 

demanda l’APdC té una Borsa de treball i ofereix un servei de difusió de les ofertes laborals i 

convocatòries per tal de dinamitzar l’oferta laboral. 

 

L’APdC fa recerca activa de convocatòries i les publica a la part restringida del web. Qualsevol 

persona  pot enviar o penjar ofertes directament al web. Només aquells professionals associats poden 

accedir a l’oferta, essent un benefici directe per pertànyer a l’APdC. Durant el 2021 s’han publicat 

126 ofertes de feina i 275 convocatòries a dansacat.org.   

 

Creiem que aquest és un servei important per tal de connectar l’oferta amb la demanda. Durant el 

2022 recordarem l’existència d’aquest servei a companyies de dansa i teatres, i farem èmfasi 

en els internacionals (on el mercat laboral és més actiu), esperant rebre més ofertes de feina. 

 

4.4 Recursos i documentació i Directori general 

 

En l’actualitat és difícil trobar determinada documentació sobre dansa a internet, en el nostre apartat 

de Recursos online s’hi troben: guies bàsiques d’informació, lleis educatives, reculls de premsa, fons 

bibliogràfic, llistat de programadors, guies bàsiques d’informació, etc. D’altra banda, a l’apartat 

Directori s’hi troben més de 2.000 recursos per a la dansa: llistats d’escoles, companyies, festivals, 

centres de formació, beques, ajuts, sales de lloguer, etc. Aquest apartat és un dels més visitats de la 

web, i durant el 2022 el continuarem actualitzant. 

 

Envia la teva info >> Tothom qui ofereix un descompte per als socis en les activitats de formació i 

programació pot penjar el seu curs o la seva actuació d’una forma molt senzilla (omplint un formulari), 

per tal de difondre-la i donar-la a conèixer. Tots els formularis són revisats per l’APdC abans de la 

seva publicació. 

 

5. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 2022 

 

Amb motiu d’aquesta celebració volem que el dia 29 d’abril es converteixi en un escenari on la veu i 

el cos dels nostres professionals hi tinguin cabuda. Habitualment l’acció del DID és una activitat 

participativa, que apropa la dansa a la ciutadania. Una festa de caire social. Aquest any volem tornar 

al carrer i iniciar una proposta que pot tenir més rèpliques els següents anys i que es pot escampar 

arreu de Catalunya. La proposta gira al voltant dels actius en dansa i moviment de tres barris de la 

ciutat de Barcelona (Sants, Sant Andreu i Horta-Guinardó). A partir d’una convocatòria oberta als 

nostres associats es triaran 3 professionals encarregats de radiografiar els actius en dansa de cada 

barri i proposar una acció de visibilització de tots aquests actius el mateix dia 29 d’abril. Els barris 
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ballen. Els barris es mouen i els seus habitants en són els veritables protagonistes acompanyats per 

un professional de la dansa.  

 

Silvia Batet assaja amb diverses entitats i escoles del barri de Sant Andreu preparant un recorregut 

coreogràfic que s’inspira en la seva premiada peça Oblivion i que podreu veure el dia 29 a les 19h a 

la Plaça Orfila. Paral·lelament, el guanyador del Premi Nacional de Dansa 2010 Toni Mira treballa 

amb diversos centres de creació i escoles de dansa del districte d’Horta-Guinardó per culminar en 

una acció participativa també a les 19h a la Plaça Meguidó; mentre que el ballarí i coreògraf Miquel 

Barcelona prepara una acció itinerant per diversos indrets del barri de Sants vinculats amb la dansa i 

la cultura industrial i reivindicativa del barri (l’inici serà a les 17h a La Turbo -Miquel Bleach, 32-). 

 

Localitzacions: 

 

Sants 

 

17h La Turbo C/ Miquel Bleach, 32 // Actuació Due Teatre. 

 

17.45h Parc de la Espanya Industrial / Actuació de Bolívia Activa. 

 

18.30h La Comunal Riera d’Escuder, 38 // Actuació Miquel Barcelona, Oriol Mula i Manu Sabaté. 

 

19h La Lleialtat Santsenca Carrer d’Olzinelles, 31 // Assaig Obert de Get Back. 

 

19.30h Can Batlló Carrer de la Constitució, 19 // Lectura del manifest, pica-pica i actuacions de grups 

de ball en línia i sevillanes de l’espai. 

 

Les transicions entre espais les guiarà La Precària (Irene Garcia). 

 

Sant Andreu 

 

19h Plaça Orfila // Actuació de les diferents escoles i entitats que intervenen en l’acció: Gemma Dansa, 

Herminia Espejo, Esbart Maragall i La Lírica de Sant Andreu. 

 

19.15h Acció ballada itinerant (principi i fi a la Plaça Orfila). 

 

19.30h Plaça Orfila // Lectura de manifest a càrrec de Toni Jodar i Beatriu Daniel, d’Explica Dansa. 

 

Horta-Guinardó 

 

19h Plaça Meguidó // Acció ballada amb les diferents escoles i entitats que intervenen en el projecte. 

 

19.40h Fi de l’acte. 
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5.1 L’Agenda de la Dansa  

 

Amb l’objectiu de mostrar a la ciutadania la riquesa d’aquest art recollim tota la programació de 

dansa de Catalunya que es du a terme amb motiu d’aquesta celebració (teatres, escoles, centres 

de creació i centres cívics, activitats dels barris al carrer, etc.). Aquesta Agenda de la Dansa es 

difon a través de dansacat.org i de les xarxes socials, i s’envia a més de 1.400 contactes (socis, 

subscriptors, amics de la dansa i altres agents del sector: professionals, amateurs, centres de 

dansa...).  

 

5.2 Missatge del DID  

 
Un dels actius més importants del Dia Internacional de la Dansa és l’encàrrec i lectura del missatge o 

manifest que any rere any s’ha encarregat a diferents professionals del sector. Aquest any el firmaran 

el tàndem Explica Dansa format per Toni Jodar i Beatriu Daniel.  

 

5.3 Difusió als mitjans de comunicació 

 

El Dia Internacional de la Dansa és el moment per excel·lència en què l’APdC té més contacte i 

presència als mitjans de comunicació. Mitjans com TVE, Betevé, La Xarxa o Catalunya Ràdio entre 

molts d’altres s’han fet ressò de la celebració. A més, hem repetit l’acord de col·laboració amb la 

Corporació de Mitjans Audiovisuals, per a què, com a mitjans oficials, facin difusió de la jornada que 

l’APdC organitza el 29 d’abril. Per altra banda, l’ICUB s’ha sumat a la col·laboració de difusió i ha cedit 

els seus suports online per donar suport en la difusió. 

 

 

6. POLÍTIQUES CULTURALS 

 

Des de l’APdC treballem conjuntament amb diferents entitats públiques i privades per tal de tirar 

endavant polítiques mitjançant activitats i projectes que puguin afavorir el diàleg i desenvolupar la 

realitat de la Dansa i els seus professionals a Catalunya. Aquests projectes són d’índoles molt 

diverses, per tant, el seu desenvolupament en el temps, camp d’acció, etc., varien molt. Ara bé, tots 

tenen en comú l’objectiu de millorar el sector de la Dansa en tots els seus àmbits d’acció: educatiu, 

cultural i social.  

 

 

 

6.1 Diàleg amb les administracions  
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Durant el 2022 continuarem assistint a les reunions de seguiment amb el Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, amb dos objectius clars: 

Activar l’exhibició i la difusió, i el Suport a la creació emergent i independent.  Volem tornar a 

platejar la possibilitat de reactivar les residències, i aportar un pla d’activitat al voltant d’aquestes, 

amb la implicació dels equipaments escènics que tinguin capacitat per acollir-les. És en aquest sentit 

que plantegem la continuïtat del Fem Dansa amb els municipis que van iniciar el pla pilot. 

 

6.2  Activar l’exhibició i la difusió  

 

Des de l’APdC durant el 2022 continuarem amb els objectius marcats l’any passat. Tornarem a incidir 

en la necessitat de crear un circuit de dansa, crear nous públics, i buscar l’equilibri entre creadors 

emergents i consolidats. 

 

Actualment, Catalunya té una escena diversa i rica en l’àmbit de la dansa, amb l’existència de 

companyies, creadors, espais i programadors que treballen per fer possible l’enllaç entre el procés 

creatiu de la dansa i el seu públic. Aquesta combinació exitosa de creació i públic, necessita d’un 

treball intens que aporti recursos necessaris per dur-la a terme amb qualitat i rigor. És per aquest 

motiu, que en el marc del Pla Integral de la Dansa (PID), el Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, en consens amb el Mercat de les Flors, el Festival Sismògraf, l’Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya i l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa 

de Catalunya, proposen dur a terme un pla d’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 i les arts del moviment. 

 

FEM DANSA, forma part d’un pla de d’impuls de la dansa (2016-2017) que té voluntat de continuïtat 

en els propers anys, i consta de sis accions específiques que complementaran les polítiques de 

foment de la dansa, a fi de crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la recerca, la creació 

i la producció de la dansa, per a la seva difusió, visibilitat i sociabilització. 

 

FEM DANSA és una proposta que planteja la creació d’un petit circuit municipal integrat per 8 o 10 

teatres de menys de 500 localitats, per fer una programació específica de dansa de companyies 

catalanes i activitats formatives de creació de públics. El resultat: més de 50 actuacions de dansa i 

activitats addicionals a les que ja estan programant anualment els municipis adherits. En una primera 

edició, programada la tardor de 2016, com a pla pilot, la iniciaitva es va dur a terme a Tremp, 

Martorell, Palamós i Alcover, amb una gran acollida. Al 2017 es van incorporar 2 municipis nous 

(Sant Joan de les Abadesses i Juneda) i al 2018 es va incorporar Sant Hipòlit de Voltregà. El 2019 

s’incorporen Sant Pere de Riudebitlles i Amposta, el 2020 Argentona i La Garriga, i el 2022 Celrà, 

Lloret de Mar i Cambrils.  

 

 

Les dades del projecte es poden resumir de la següent manera:  
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Fem Dansa 2021: 5 municipis / 28 accions-funcions / 23 creadors 

Fem Dansa 2020: 5 municipìs / 45 accions-funcions / 21 creadors 

Fem Dansa 2019: 5 municipis / 42 accions-funcions/ 20 creadors  

Fem Dansa 2018: 7 municipis / 54 accions-funcions/ 26 creadors 

Fem Dansa 2017: 6 municipis / 36 accions-funcions / 17 creadors 

Fem Dansa 2016: 4 municipis / 27 funcions-accions / 16 creadors 

 

 

El Sismògraf (Olot)  

Després de sis anys de trajectòria, el Festival Sismògraf d'Olot es va convertir durant el 2015 en un 

mercat estratègic del sector de la dansa, l'epicentre de la dansa a Catalunya. Es tracta d'un projecte 

impulsat per la Generalitat de Catalunya i el consistori d'Olot que compta amb la complicitat 

d'una comissió de seguiment formada per les associacions professionals del sector: 

l'APdC  (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya) i l'ACDPC (Associació de 

Companyies de Dansa Professionals de Catalunya), el Mercat de les Flors i el Graner. 

 

Des de l’APdC aprofitarem que al 2022 ja ha deixat de ser mercat estratègic per organitzar una nova 

trobada amb altres associacions de professionals de la dansa de l’estat espanyol i mantenir el 

festival com a referent per al nostre sector. L’objectiu d’aquesta trobada és compartir, sumar i crear 

ponts entre les associacions de professionals d’arreu de l’Estat. 

 

6.3 Circula! Tren de creació i formació en dansa. Vuitena edició d’un projecte 

d’àmbit estatal (Madrid / València / País Basc / Catalunya / Andalusia / 
Cantàbria, Galícia, Astúries / Balears / Múrcia) 

 

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels nostres professionals va néixer l’any 2015 "Circula", una 

iniciativa col·laborativa, de relació amb diferents agents articuladors del sector, que vol fomentar i 

facilitar l'exhibició de peces de dansa i activar diferents propostes de formació a través dels nostres 

professionals a les comunitats de Madrid, València i Catalunya. Es tracta d’un projecte creat i impulsat 

per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l'Associació de Professionals de la 

Comunitat Valenciana i l'Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat de Madrid. L’any 

passat es va afegir l’Associació de Professionals del País Basc. El 2017 la comunitat d’Andalusia 

es va sumar al projecte i el 2018 es van afegir dues comunitats més, Canàries i Astúries. A 

partir del 2021 el projecte està relacionat directament amb Danza T (Red de Trabajadoras de la 

Danza), va sortir Canarias i es va incorporar Cantabria. Per a la vuitena edició del projecte s’hi 

incorporaran les comunitats de professionals de la dansa de Murcia, Balears i Galicia. 

 

La iniciativa, que pretén fomentar la formació i la visibilitat de peces amb el moviment i el cos com a 

eix central, inclou una bossa econòmica fixa per a la realització de la peça seleccionada i la proposta 

formativa confrontant a la proposta escènica (taller, classe magistral, workshop...). Des de 

l'organització s'intenta que el marc d'actuació de la peça seleccionada sigui el més adequat possible 
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per a la seva exhibició i posterior repercussió, i intenta crear una xarxa d'aliances que puguin 

assegurar més d'una actuació de la peça seleccionada a la comunitat que visiti. La dotació de l'ajut 

és de 2.700 euros per companyia seleccionada, i inclou una actuació i la corresponent acció formativa 

que l'acompanya. D'aquesta manera volem crear una xarxa i els ponts necessaris per ajudar a la 

difusió de la dansa i fomentar la creativitat facilitant l'aparició, el desenvolupament i la consolidació 

de projectes més enllà de la seva comunitat, acompanyant de propostes formatives per a 

professionals o accions de creació de públic. 

 

6.4 “Balla’m un llibre”  

 

Des del 2015, l'APdC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitzen a finals 

d’abril una acció a les Biblioteques de diferents ciutats de Catalunya, amb motiu de la commemoració 

del Dia Internacional de la Dansa i de la Diada de Sant Jordi. Es tracta de la creació d’un banc de 

llibres ballats que es poden reproduir arreu o utilitzar com a material pedagògic al voltant del treball 

literari, ja sigui a biblioteques o a centres educatius. 

 

Unim literatura i dansa amb la voluntat de potenciar les dues arts i a partir de la suma, propiciar 

l’augment del seu consum. Partim del material literari de les Biblioteques per buscar la participació 

dels lectors a l’hora de triar un llibre. Aquesta llibre serà el material sobre el qual treballa el coreògraf/a 

i presenta en el marc d’activitats que organitzen les biblioteques a partir d’abril.  Després de 4 anys 

d’existència del projecte i amb la voluntat d’aconseguir una major impacte i rendibilitat de la inversió 

feta en creació, des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya—APdC l’any passat 

vam creure convenient aprofitar l’esforç i la feina feta i es va oferir una cartera de llibres ja creats a 

les biblioteques de Catalunya. En aquests moments, disposem d’un catàleg amb 15 llibres ballats. En 

els quatre anys de convocatòria s’han presentat un total de 90 propostes despertant molt d’interès 

entre els nostres creadors. Els bons resultats aconseguits han assegurat la continuïtat del projecte i 

en l’edició de 2021 va arribar a 21 biblioteques d'arreu de Catalunya. Durant el mes de febrer de 

2021 es va treure convocatòria de dues noves peces relacionades amb la literatura i, més 

concretament, amb l’univers de la periodista i escriptora Montserrat Roig, de qui al juny de 2021 

se celebra el 75è aniversari del seu naixement; i entorn a La Divina Comèdia, de Dante Alighieri, 

de qui al setembre se celebren 700 anys de la seva mort. 

 

Els projectes seleccionats es van desenvolupar al llarg del 2021, amb estrena a Barcelona i cinc 

actuacions en biblioteques de diferents municipis del territori català.  

 

Al 2022 s’han creat dues noves convocatòries de creació, que se sumaran al catàleg de peces 

creades en anys anteriors i giraran arreu de les biblioteques de Catalunya. La convocatòria ha girat 

al voltant de dos autors que seran commemorats per la Generalitat aquest any: el poeta Gabriel 

Ferrater i l’escriptor Joan Fuster. 
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De les 17 propostes rebudes, la comissió de selecció, formada dos membres de junta de l’APdC 

(Guille Vidal-Ribas i Viviane Calvitti, a més de Cèsar Compte com a secretari sense vot) i dos 

membres designats pel Servei de Biblioteques, ha seleccionat les propostes següents: 

 

Mireia de Querol Duran i Urša Sekirnik amb ‘Bestiari Dixit’, proposta al voltant de l’escriptor 

Joan Fuster 

Bestiari Dixit és un duet de 15-20 min de durada on els aforismes i el format del llibre Bestiari de Joan 

Fuster serveixen com a base i disparadors d’imaginaris. El moviment i la paraula tenen el rol central 

en aquesta proposta, que esdevindrà una performance interactiva on el públic hi participarà a diversos 

nivells: amb la disposició de l’espai, amb la construcció dels elements escenogràfics i amb la lectura 

dels aforismes. Mireia de Querol Duran i Urša Sekirnik desgranaran el material literari de Joan Fuster 

de la mateixa manera que elles desgranen el moviment, la forma i el gest. A més, treballaran en 

col·laboració amb l’artista plàstica Anna Llimós, per a crear unes peces modulars lleugeres que 

crearan diferents geometries espaials. 

 

Clio van Kerm amb una peça basada en l’univers del poeta, crític, traductor i lingüista Gabriel 

Ferrater 

Clio van Kerm retrata amb aquesta peça la dimensió més polifacètica de Gabriel Ferrater, abordant 

la seva producció literària sense oblidar la seva vida íntima, els detalls de la qual estan barrejats dins 

els seus poemes. Traslladarà l’univers del poeta a l’espai escènic amb un llenguatge simbòlic que 

permetrà la construcció d’un món gairebé oníric, on la conjunció d’elements simbòlics, moviment i 

conceptes donarà una atmosfera complexa, atractiva en imatges, i sensorial, reflex del món Ferraterià. 

 

La gira del Balla’m un llibre 

Els projectes seleccionats es desenvoluparan al llarg del 2022, amb estrena a Barcelona i quatre 

actuacions a biblioteques de diferents municipis del territori català. En cas que per mesures i protocols 

sanitaris amb motiu de la COVID-19, no es puguin dur a terme les actuacions presencialment, es 

faran en format en línia. 

 

El projecte Explica Dansa de Toni Jodar i Beatriu Daniel farà la introducció de les sessions en format 

píndola audiovisual. Serà un material del què disposaran les biblioteques i que faran arribar als 

assistents, que tractarà de forma breu i amena el llenguatge de la dansa i l’adaptació de la literatura 

al moviment. 

 

A banda dels nous projectes seleccionats, aquest 2022 seguiran girant 3 propostes d’edicions 

anteriors: Olor de menta, de La Súbita; La divina, de Las dueñas del balón; i El ball de les cireres, de 

Patricia Hastewell Puig. Entre totes les peces arribarem a realitzar 19 accions a biblioteques per tot 

Catalunya. 

 

6.5 Assessors experts en dansa – Consell de la Cultura / El Graner 
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A l’APdC també participem en diferents comissions assessores com la del Consell de Cultura i de 

les Arts de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca, encara que no suposi la realització d’un projecte 

concret amb el segell de l‘APdC, sí suposa moltes hores de feina, d’assistència a reunions, de 

redacció de textos, de revisió d’estudis, projectes, propostes,.., per tal de detectar com la presència 

de la dansa en els diferents espais culturals i socials de Catalunya pot augmentar o millorar. 

Les institucions (Departament de Cultura de la Generalitat, Diputació de Barcelona, ICUB) sovint 

demanen la implicació de l’APdC en la revisió de certs documents i aquesta és una feina que està 

fora del nostre control de calendari. La nostra col·laboració en impulsar la creació i/o reforma de 

diferents espais per a la creació de dansa i arts escèniques a Catalunya és una de les tasques que 

sovint recau a la nostra organització. A més a més, l’APdC forma part de l’òrgan de seguiment del 

Graner, Fàbrica de creació de dansa de Barcelona i continua fent el seguiment de les activitats. 

http://granerbcn.cat. 

 

6.6 Corredor Cultural Mediterrani  

Trobada professional València / Balears / Andalusia i Catalunya 

 

En el marc de la nova edició del festival Dansa València, els equips professionals i de junta de 

les associacions de València, Balears, Andalusia i Catalunya es trobaran per compartir 

coneixement al voltant de les realitats del nostre sector. Compartim dansa. Tres taules de treball: 

Comunicació, Projectes i Reptes de futur es reuniran el 6 i 7 d’abril a València.  

Un primer pas per poder dissenyar accions futures que ens apel·lin als professionals de l’arc 

mediterrani. 

 

6.7 Premis Dansacat 

 

Els Premis Dansacat van néixer amb l'objectiu de reconèixer, incentivar i promocionar el treball dels 

professionals de la dansa a Catalunya, recollint les diferents realitats, contemplant per una banda el 

seu vessant més artístic i també el social. 

 

El lliurament de l'edició 2019/2020 estava previst per al maig del 2020 a la Sala Apolo i va haver 

d'ajornar-se a finals d'any per la pandèmia. Finalment es va cancel·lar la festa de lliurament i es va 

substituir per 11 vídeos, un per cada categoria de premiat, on s'entrevistava el guanyador i es feia el 

lliurament del premi. Els podeu veure aquí: https://www.dansacat.org/es/anunciem-els-resultats-dels-

premis-dansacat-2020/ 

 

Aquest any recuperem l'esperit festiu dels premis i tornem a la Sala Apolo per organitzar un lliurament 

de premis de la professió que serveixi també de trobada aglutinadora del sector i de visibilització 

de la dansa. La data prevista és el 24 d’octubre de 2022. 

 

http://granerbcn.cat/
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Es mantenen les 11 categories i s'està estudiant incorporar-ne una sobre Vídeodansa i una altra per 

donar valor a estructures que fomentin el desenvolupament de la creació en dansa. 

 

Espectacle 

Espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona 

professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Coreografia 

D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una 

persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Interpretació 

Ballarí o ballarina d'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, 

creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Espai Escènic 

D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una 

persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Disseny d'il·luminació 

D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una 

persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Espai sonor 

Música i/o ambient sonor d'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny 

del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Vestuari 

D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una 

persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. 

 

Projecte pedagògic 

Projecte, iniciativa, escola o entitat que, entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, hagi destacat 

per la seva tasca al voltant de la pedagogia de la dansa a Catalunya. 

 

Projecte social 

Projecte, iniciativa o entitat que entre setembre 2020 i juny 2022 hagi treballat la dansa des del vessant 

social. 

 

Premi a la trajectòria (individual o d’una companyia, projecte, entitat…). 

Trajectòria d'un professional individual, companyia, projecte, iniciativa, esdeveniment o entitat 

relacionats amb la dansa des de qualsevol vessant (creativa, social, pedagògica, de difusió…) que es 
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consideri que es mereix un reconeixement. El premi a la trajectòria serà escollit directament pels 

associats sense passar per la comissió. 

 

El Premi al Soci 

Categoria que es fixa en aquells associats i associades amb més entrega a l'APdC. El premi al soci 

l'escollirà la Junta. 

 

Una comissió d'experts, formada per coreògrafs, ballarins, gestors, programadors, de diverses edats 

i de diferents províncies de Catalunya, escollirà els 3 finalistes de cada categoria. Posteriorment, al 

setembre, obrirem votacions de manera pública perquè els professionals del sector participin de 

l'elecció final. 

 

7. POLÍTIQUES EDUCATIVES   

 

7.1 Anàlisi de la legislació en Dansa  

 

Seguint en la línia de representar i defensar la Dansa arreu, a més de col·laborar activament en la 

implementació de qualsevol mesura que en millori la seva situació, aquest 2022 seguirem treballant 

en temes de legislació educativa entorn a la dansa. 

 

Reivindicarem que la Dansa tingui els mateixos drets i atenció que altres ensenyaments artístics, per 

aquest motiu aquest 2022 mantindrem la línia de treball amb advocats especialistes en matèria 

d’educació. Els seus informes ens permeten tenir una informació detallada i contrastada per tal de 

proposar mesures concretes i realistes, en el context català i espanyol, per la millora del sistema 

educatiu en dansa.   

 

Continuarem comptant amb l’acompanyament de Raül Juncos Castillo (Cap de Servei - Ens. Artístics 

i Esportius D.G. de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial), per posar llum al 

laberint que és el sistema de titulacions espanyol (del qual depèn el Català), i a desxifrar quines 

opcions de millora es poden proposar al Ministeri d’Educació de cara a obrir portes als nostres 

professionals titulats i a facilitar les transicions professionals. 

 

Amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb l’Institut del Teatre hi tenim 

un contacte fluït per tal d’estar informats de les novetats legislatives i els canvis en matèria de Dansa 

i veure les possibilitats de col·laboració.  

 

 

7.2 Diàleg amb les administracions 
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És un camí de llarg recorregut. Continuarem treballant juntament amb el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, i amb la Direcció General d'Ensenyaments de règim especial del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per facilitar encara més la participació real del 

sector i la presa de decisions consensuades. 

 

Pel que fa al Ministerio, hi hem estat en contacte en relació a la Llei Orgànica de la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMCE). Una de les nostres prioritats és seguir treballant perquè els centres 

que proposen ensenyaments superiors de dansa puguin adscriure's a la Universitat, fet que permetria 

als titulats superiors gaudir de manera efectiva de totes les sortides laborals que permet la titulació.  

 
Pel que fa al Departament d’Ensenyament, al setembre de 2021 es va publicar el Decret 354/2021, 

de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa  

que deroga el Decret 179/1993. Del 2011 a 2014 vam col·laborar estretament amb el Departament 

d'Ensenyament en la seva fase de redacció, encara que ens hauria agradat formar part més 

directament en el procés.  

 

Per altra banda, hi seguirem en contacte per tot el que fa referència a titulacions pròpies en dansa u 

en relació a les restriccions i protocols COVID imposades als centres de formació. 

  

7.3 Difusió de documents claus 
 

 

L’APdC continuarà la difusió de la Guia de contractació laboral per a professors de dansa 

publicada al gener de 2017. Aquesta guia té per objectiu resoldre tots els dubtes dels professors de 

dansa a l’hora de ser contractats per tal d’impartir dansa en una escola. 

 

7.4 Metodologia de treball en l’àrea d’educació 

 

Per a aconseguir els nostres objectius, seguirem propiciant processos participatius.  

 

- L’àrea d’educació de l’APdC la continua liderant una comissió d'especialistes en educació de la 

Dansa. Aquesta comissió té com a objectiu fer el seguiment dels temes d'educació, per tal d’ajudar a 

la junta a posicionar-se. Aquesta comissió està formada per Gemma Calvet (mestra de dansa, 

graduada del CSD), Maria Pujol (jubilada, que fins al 2020 treballava a l’IT en matèria de titulacions), 

Guille Vidal-Ribas (ballarí i pedagog, especialitzat en danses urbanes), Sandra Marin (ballarina de 

clàssic i pedagoga a l’IT), Viviane Calvitti (ballarina i diplomada en magisteri al Brasil), Arantza 

López (Diplomada en Magisteri, especialitzada en Educació Especial, postgraduada en Migració i 

minories i Màster en Dansa Moviment Teràpia), i Júlia Faneca (ballarina). S’hi acaben d’afegir 

l’especialista en ensenyament de la dansa Albert Bonet, Eugènia Morales (Titulada a Dansa 

Clàssica pel Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca i pel Conservatori Superior de 

dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona i pedagoga de llarga trajectòria), i les associades Juny 
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Cases, Cristina Sampere, Bruno Ramri, Nina Piulats i Teresa Ferrer, interessades en aportar el seu 

gra de sorra en aquesta àrea. 

 

- Organitzarem grups de discussió, per tal d'analitzar les necessitats i mancances del sector. En 

aquest sentit, continuarem centrant-nos en les titulacions, organitzant trobades online amb 

representants del sector Català, com IT i IEA Oriol Martorell. 

 

- Implicarem als agents del sector, com el Departament d’Ensenyament, el Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, l’Institut del Teatre, l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, 

l’Associació de Professors de les Comarques de Tarragona, la Federació Catalana de Professors de 

Dansa, Representants de les províncies de Lleida i Girona, etc. 

 

7.5 REDE / Red de Danza y Educación 

 
Aquest 2022 centrarem els esforços en el projecte REDE (Red Estatal de Danza y Educación). 

L'APdC i l'Associació de Professionals de la Dansa de País Basc (Adde) s'han unit per impulsar no 

només la presència sinó també bones pràctiques de la dansa als centres d'Educació Infantil, 

Primària i Secundària a través d’una xarxa estatal. En la primera fase de creació del projecte (2020-

2022) es vol identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l'escola a nivell estatal i 

visibilitzar-la través de les pàgines webs de les associacions de professionals de dansa 

autonòmiques; proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i 

administracions educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la 

presència de la dansa i dels professionals de la dansa en els ensenyaments de règim general; 

dissenyar i desenvolupar un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa en Educació Infantil, 

Primària, Secundària; i donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de 

dansa en els centres escolars a nivell estatal. 

 

Aquestes són les associacions de professionals de la dansa que avui dia conformen el projecte REDE 

 

●     APdC Catalunya 

●     ADDE País Basc 

●     APDA Astúries 

●     Movimiento en Red Cantabria 

●     APDCyL Castilla y León 

●     APDCV Comunitat Valenciana 

●     ASPCM Comunitat de Madrid 

●     PAD Andalusia 

●     APDRM Múrcia 

 

 

Accions clau de REDE 
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Aquestes nou Associacions Professionals de Dansa de les diferents comunitats autònomes s’han 

sumat al repte d’impulsar conjuntament la creació de REDE. Es volen dur a terme quatre accions 

clau en la primera fase de creació del projecte (2020-2022): 

 

1) Identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l’escola a nivell estatal i visibilitzar-

la través de les pàgines webs de les associacions de professionals de dansa autonòmiques. 

 

2) Proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i administracions 

educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la presència de la dansa 

i dels professionals de la dansa en els ensenyaments de règim general. 

 

3) Dissenyar i desenvolupar un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa en Educació 

Infantil, Primària, Secundària. 

 

4) Donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de dansa en els centres 

escolars a nivell estatal. 

 

7.6 Procés de treball al voltant de l’ordenament de les titulacions en dansa. 

 

Les titulacions i sortides laborals dels professionals de la dansa és una qüestió que fa molts anys que 

treballa l’APdC a través de la comissió d’Educació. Reivindica sortides professionals i 

qualificacions dignes pel sector, equiparables a altres sectors. Tot i que actualment existeix el títol 

superior de dansa, impartit per l’IT, queda molta feina per fer per aconseguir reconeixement de l’esforç 

i dedicació que són necessaris en la dansa. 

 

Durant el 2022 l’APdC continuarà la feina feta l’any anterior: trobar-se amb diferents agents per tractar 

aquest tema. La intenció d’aquestes trobades és compartir inquietuds i necessitats per part de 

diferents actors dels sector, des de les associacions de professionals de la dansa de les diferents 

Comunitats Autònomes fins a centres de formació reglada com l’IT i l’Oriol Martorell, acostar postures 

i acordar un full de ruta comú de reivindicacions per poder fer més força.  

 

En aquest sentit, l’APdC treballa en dues línies simultàniament: 

 

- A Catalunya, des de juny de 2021, i a partir de reunions prèvies durant tot l’any 2021 amb IT 

i Oriol Martorell per recollir inquietuds i necessitats, es crea un grup de treball per fer un estudi 

exhaustiu d’itinerari educatiu, titulacions i sortides professionals relacionades amb la dansa a tots els 

nivells, des de l’elemental fins al superior. Aquesta tasca es vol culminar al 2022. 

 

- A Espanya, es treballa amb la resta d’associacions de professionals de la dansa, liderades 

per Danza-T, en fer una proposta de millora en les titulacions. 



39 
 

 

7.7. Cens d’escoles i centres de formació de Dansa 

 

L’APdC, en associació i coordinació amb el Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de 

Catalunya (CPCPDC) i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya (AEDA), han 

iniciat l’actualització del cens d’escoles de dansa elaborat amb dades del curs 2013-2014. El 

document resultant d’aquest procés vol permetre disposar de dades sobre aquests equipaments i 

pràctiques, així com sobre les necessitats més intenses que poden caracteritzar la seva realitat 

present i futura, especialment aquelles que han canviat en el marc de la pandèmia. El document vol 

incloure, a més de dades de centres de formació estable, una aproximació a la realitat del conjunt 

d’espais o pràctiques de formació en dansa que es desenvolupen de forma més ocasional o 

esporàdica al territori català. 

 

Per assolir aquest objectiu s’han previst les següents accions: 

 

- REALITZAT. Elaboració d’un inventari comú de centres que desenvolupen accions de 

formació en dansa de forma estable i un llistat d’espais o pràctiques de formació ocasional, a partir 

de les dades de que disposen les entitats impulsores i un període complementari de cerca d’altres 

centres i agents. 

- REALITZAT. Tramesa d’una enquesta al directori i realització d’entrevistes. 

- EN FASE DE PRODUCCIÓ. Convocatòria de sessions de retorn i contrast dels resultats. 

 

L’informe definitiu es preveu per a setembre de 2022. 

 

8. BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

 

8.1 TAD- Taula de Transició dels Artistes de la Dansa 

 

Dedicar-se al circ o la dansa requereix llargs períodes d'entrenament per tenir una vida professional 

relativament curta, comparada amb altres sectors. Què passa un cop es deixen els escenaris?  La 

transició cap a noves ocupacions acostuma a ser un camí difícil i confús, perquè ni aquests 

professionals tenen prou informació sobre les seves opcions, ni el sistema està pensat per reconèixer 

la seva dedicació ni oferir recursos per facilitar-los el canvi. Conscients d’aquesta realitat, diferents 

professionals de la dansa van crear la plataforma Taula de Transició d'Artistes de la Dansa (TAD) al 

2014, amb la voluntat de millorar les situacions diverses en les quals es troben aquests durant la seva 

carrera. La seva missió era la de procurar pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes 

professionals: la formativa, la del desenvolupament professional i sobretot la de transició dels 

escenaris a un altre treball, professió i manera de vida. 
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La TAD posava el focus en conscienciar als ballarins/es des de joves així com el seu entorn familiar, 

per poder redirigir, si és necessari, les limitacions que puguin sorgir durant la seva carrera i aprofitar 

l'experiència i coneixement per reforçar les etapes posteriors i reorientar-se o reciclar-se. 

 

L’any 2021 es va tornar a activar la taula compartint camí amb els Professionals del Circ, amb qui ja 

havíem establert ponts tenint en compte les similituds en la carrera professional. La línia d’acció es 

va materialitzar en la creació de la primera beca de transició dotada amb 2.000 euros. El 2022 s’obra 

una nova convocatòria per a una beca de 2.0000 euros, igual que el 2021. 

 

8.2 Oportunitats. II Beca de Transició Professional 

 
La dansa implica un esforç físic, mental i emocional extraordinari des de molt joves i aporta unes 

aptituds i habilitats, útils en molts àmbits. Els ballarins/nes tenen capacitats i talents desconeguts 

socialment i la seva vida professional és generalment molt curta perquè requereix d’una disponibilitat 

física que amb els anys minva. La retirada dels escenaris és un gran repte i un gran canvi a molts 

nivells. Als ballarins/nes els resulta molt complicat deixar de ballar perquè s’identifiquen amb el que 

fan, és una vocació, una passió. Parlar de transició és parlar de continuïtat, d’un futur per explotar i 

aquesta beca neix com un primer pas de recolzament de formació. 

 
OPORTUNITATS: Beca de transició per a professionals de la dansa 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convoca la segona edició d’Oportunitats: 

Beca de Transició per a Professionals de la Dansa, una iniciativa que té per objectiu impulsar la 

formació dels nostres professionals en el camí cap a la transició professional. Aquesta beca dona 

suport a les despeses associades a la formació en noves capacitats per a una segona carrera. 

 

Presentació: 

Els candidats i candidates han de ser socis o sòcies de l’APdC i han de fer arribar a l’APdC:  

Informació que es demana:  

-Sol·licitud 

-Pressupost de despeses del projecte de transició (matrícula de la formació, llibres, altre material...). 

 

Informació de la sol·licitud: 

-Currículum professional. 

-Carta motivació a l’hora de triar la formació (per què, com es durà a terme, perspectives de futur,..). 

-Descripció i currículum del curs 

-Carta d’acceptació al curs de formació 

-Certificat acadèmic si és el segon any formatiu 

 

Remuneració: 

La remuneració total és de 2.000 euros i la comissió pot decidir dividir la quantitat en més d’una 

beca segons els projectes presentats. La quantitat es pot atorgar completa o en part, segons les 

necessitats 
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Requisits: 

-La formació s’ha de dur a terme majoritàriament durant el 2022.  

-Haver estat professional de la dansa com a mínim 10 anys. 

-Haver actuat com a ballarí en algun moment dels 24 mesos anteriors a la data d’entrega de la 

sol·licitud. 

 

Procediment de selecció: Una comissió formada per diferents professionals de la dansa atorgarà 

la beca i farà l’acompanyament del professional seleccionat. 

 

Calendari: tardor 2022 

 

A la primera edició de la beca es van presentar un total de 7 projectes.  

 

8.3 CONARTE Confederación de Artistas – Trabajadores del Espectáculo / 

DanzaT – Red de Trabajadores de la Danza 

 

A finals de desembre de 2013 es va dur a terme la unió sindical del món de l'espectacle a nivell estatal 

i va néixer CONARTE, Conferación de Artistas - Trabajadores del espectáculo, fruit de la unió de 

les dues federacions existents fins la moment: la Federación de Artistas del Estado 

Español (FAEE) i la Organitzación de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado 

Español (OSAAEE). La nova organització va suposar un gran pas endavant en la lluita pels drets 

dels treballadors de la cultura i vetlla pels interessos d'aquests i per fer sentir la seva veu.  

 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha entrat de nou a formar part d’aquesta 

entitat sindical de caire estatal. 

 

Els sindicats que formen part de la nova organització són:   

 

Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears 

Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya 

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid 

Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias. 

Asociación de Actores y Actrices de Asturias. 

Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana 

Unión de Actores de Canarias 

Unión de Actores de la Región de Murcia 

Asociación de Actores y Actrices de Galicia 
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DanzaT – Red de Trabajadoras de la Danza 

D’altra banda, la unió del nostre sector a nivell sindical es va materialitzar el passat 2021 amb el 

naixement d’una nova federació, en aquest cas d’entitats que uneixen la veu de la dansa a nivell 

estatal.  

 

Danza-T, la Red de Trabajadoras de la Danza es va oficialitzar aquest any amb la voluntat de ser un 

instrument de cooperació entre les associacions representatives de les i els professionals de la dansa. 

Té per objectius la promoció, representació i defensa dels drets socials, i interessos econòmics, 

laborals, professionals i culturals dels nostres professionals, per garantir la seva plena inclusió 

social. Ser la veu dels i les professionals de la dansa a nivell nacional i internacional, sent un centre 

de referència, consulta i assistència per al moviment associatiu fomentant valors com la integració, 

cooperació, mobilització i l’activisme. 

 

Danza- T, Red de Trabajadoras de la Danza és una plataforma que agrupa associacions de 

professionals de la dansa de l'Estat Espanyol; Professionals de la Dansa, de la Comunitat valenciana; 

Adde, del País Basc; l'Associació de Professionals de la Dansa a la Comunitat de Madrid; APDA, 

Associació de Professionals de la Dansa d’Astúries; PAD, Professionals de la Dansa d’Andalusia; 

Professionals de la Dansa de Balears, Professionals de la Dansa de Cantàbria i Professionals de la 

Dansa de Castella-i-Lleó. 

 

8.4 Comissió de cures i bones praxis 

 
La tasca que fa l’APdC no seria possible sense les comissions formades per socis i sòcies de 

l’entitat, que de forma voluntària col·laboren a abordar nombrosos temes que afecten el sector de la 

dansa. Uns espais de debat, de participació i de treball que enforteixen la cultura associativa i que 

permeten connectar els coneixements i l’experiència de la nostra xarxa de professionals. 

 

Precisament, a l’últim trimestre del 2021, es va formar la comissió de cures i bones praxis, que 

pretén posar la mirada i el centre en la vida, les relacions i el benestar individual i col·lectiu des d’una 

mirada feminista i de manera transversal. Té la voluntat de revisar i incidir en el conjunt de necessitats 

i bones pràctiques que serveixen pel benestar físic i emocional de les persones i les comunitats d’una 

manera respectuosa, inclusiva i sostenible. Des de la Comissió es vol crear un espai segur i còmplice 

de pensament i construcció on desenvolupar estratègies i accions per implementar la perspectiva 

feminista en el sector de la dansa i les arts escèniques de forma transversal i integral. 

 

Objectius 

Algunes de les accions on es vol incidir pel 2022 són: 

 

● Feminismes 

● Bones praxis dins el sector 

● Comunicació no-violenta 

● Recursos coeducatius 
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● Acompanyament emocional i psicològic 

● El sector en xarxa, cooperativisme 

● Propostes de formacions en els àmbits socials, culturals, comunicatius, relacionals, etc. 

 

El primer projecte en el que està treballant és en un protocol de bones praxis per a tota l’activitat de 

l’APdC. Ha d’englobar la prevenció de tot tipus d’abusos i males praxis, així com els passos a seguir 

per abordar els casos que es reportin a la comissió. La intenció és, a més, crear una guia que serveixi 

de referència pel sector, des de companyies fins a centres de formació. 

 

9. PLA DE COMUNICACIÓ 2022 

 

Som conscients que el nostre treball és complex d’explicar, i treballem en un sector petit -però en 

creixement- que sovint no té la visibilitat necessària, per això l’APdC aposta per la comunicació com 

a eina clau. L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya treballa seguint un pla de 

comunicació global que permet transmetre als socis i sòcies tot el treball que es realitza des de 

l’oficina, ja sigui un treball més tangible, com els avantatges que s’aconsegueixen, o més intangible, 

com les negociacions amb altres institucions i entitats. A més, aquest pla també marca les directrius 

de la comunicació externa, amb altres entitats del sector, amb els mitjans de comunicació, i amb la 

resta de la ciutadania.  

 

9.1 Comunicació corporativa  

 

Dins del pla de comunicació global, la consolidació de la nostra imatge, les comunicacions periòdiques 

i la nostra web són elements claus. Durant el 2022 continuarem treballant en la millora de la nostra 

imatge per consolidar-nos com una referència en el sector de la Dansa en el sentit més ampli, i 

enviarem un missatge clar i unitari remarcant la nostra tasca dins del sector i la nostra voluntat 

d’acollir professionals d’arreu de Catalunya, de tots els estils de dansa i de les diferents 

vessants de la dansa (interpretació, pedagogia, gestió, crítica, fotografia,...). Per a aconseguir-ho 

farem més visible la tasca que desenvolupa l’APdC a través del nou web www.dansacat.org i del 

butlletí mensual, i a través del reforç de la vessant audiovisual, generant any rere any més contingut 

propi en format vídeo. Seguirem explicant en què estem treballant i en quin estat es troben els 

projectes de les diferents àrees que abordem, per materialitzar així un tipus de feina sovint intangible.  

 

9.2 Butlletí, comunicats i publicacions 

 

Pel que fa a les nostres comunicacions periòdiques amb els associats, durant el 2022 se centraran 

en: 

 

http://www.dansacat.org/
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● Butlletí mensual vinculat a l’actualització web, amb notícies del sector i de l’APdC, 

espectacles en cartell i cursos, descomptes per als socis, convocatòries i ofertes de feina.  

● Enviament de comunicats amb informacions d’interès (subvencions, convocatòries 

urgents, ofertes de feina, assemblea, Dia Internacional de la Dansa,...) per correu electrònic.  

● Publicacions (com la Guia de contractació laboral del professorat de dansa) en format 

digital, etc.  

 

Utilitzem Mailchimp per a fer alguns enviaments de comunicats. Aquesta eina ens permet tenir 

estadístiques i veure quins continguts són els que més interessen al sector, així com poder 

segmentar les nostres comunicacions. 

 

9.3 Pàgina web 

 

Un element clau de la nostra comunicació és la web www.dansacat.org (mitjana de 3.500 visites 

mensuals), creada l’any 2008, i renovada totalment al 2020, amb un nou disseny i adaptada a 

qualsevol dispositiu (desktop, mobile, tablet). 

 

A www.dansacat.org diàriament actualitzem una gran quantitat d’informació. Disposem de formularis 

que permeten al visitant afegir la seva informació, i posteriorment, la responsable de comunicació 

edita aquest text i el publica. Els formularis ens ajuden a estar molt actualitzats i a generar informació 

d’una manera més fluïda. Actualment a les seccions de programació i formació només es poden 

publicar activitats de l'APdC i activitats externes amb descompte per als socis, o bé activitats que fan 

els nostres associats. Ens agradaria tornar a publicar totes les activitats del sector però ens resulta 

impossible per manca de recursos humans. 

 

Mitjà de comunicació de referència 

Tenim un web de referència i ens hem convertit en un mitjà de comunicació on moltes companyies 

i professionals difonen les seves activitats de formació i programació, i on molts amants i professionals 

de dansa entren per informar-se. Durant el 2022 volem seguir omplint un buit molt important i 

necessari que actualment ningú més omple. 

 

Com ja hem apuntat, volem fer visible la feina de l’APdC i donar-la a conèixer amb més detall. Arribar 

a més lectors, especialment persones interessades en diversos estils de dansa. 

 

D’altra banda, l’APdC està en contacte amb altres mitjans de comunicació per fer difusió de les 

activitats. Durant el 2022 durem a terme les següents tasques: 

 

● Actualització periòdica de base de dades de periodistes i mitjans de comunicació 

especialitzats en dansa i en cultura de tota Catalunya. 

http://www.dansacat.org/
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● Conversa (presencial o telefònica) mitjà a mitjà per a tenir un tracte personalitzat per tal 

d’aconseguir que els mitjans ens tinguin com a referència davant de dubtes, problemàtiques, dia 

internacional, etc. 

● Redacció de notícies i enviament de notes de premsa amb els fets noticiables. 

● Recerca i arxiu del clipping. Buscar en quins mitjans apareixem i fer-ne un seguiment, 

així com gestionar un arxiu amb el material imprès. 

 

9.4 Campanyes de captació de socis/es 

 

Al 2022 la captació de sòcies seguirà sent una prioritat. Invertirem més temps i esforços en créixer 

però també en mantenir els socis i sòcies actuals. Volem créixer per a tenir més representativitat 

del sector i per augmentar els ingressos propis. Som conscients de què la majoria de persones 

associades de l’APdC es dediquen a la dansa contemporània, però la dansa és molt diversa i abasta 

molts estils, per aquest motiu volem acostar-nos a altres estils de dansa com el clàssic, el hip-

hop, el lindy Hop, el flamenc, el jazz, el claqué, etc., amb els que ja hem tingut contacte, i que 

coneguin millor les línies de treball de l’APdC. 

 

Disposem d’un llibret d’avantatges que resumeix què és l’APdC i quin serveis ofereix i unes guies 

bàsiques d’informació que són eines clau de captació.  

 

Durant el 2022 seguirem treballant des de la comissió de comunicació i captació de sòcies creada el 

2020 per donar visibilitat, acostar-nos a nous col·lectius i fomentar l’adhesió de noves persones 

associades 

 

Accions de captació i fidelització que durem a terme: 

 

● Establir ponts amb les escoles de dansa i els estudiants a punt d’acabar la formació 

professional per acompanyar-los entre l’etapa formativa intensiva i la professional. 

● Promocions especials per associar-se almenys dues vegades a l’any, estiu i hivern. 

● Campanya per fomentar la figura de la persona associada ambaixadora de l’APdC: 

“Ajuda’ns a créixer” . Per cada persona que portin deixen de pagar una quota tant la sòcia com la 

persona nouvinguda. Si en porten 6 tenen un any de franc (promoció vigent tot l’any) 

● Campanya de captació d’Amics i Amigues de la dansa. 

● Fidelitzar a la persona associada mantenint i millorant els descomptes i els avantatges, 

continuant oferint sortejos per a espectacles i amb una comunicació segmentada i més 

personalitzada. 

● Gestionar la recuperació de les baixes a través de les promocions anuals. 
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Treballarem per aconseguir més avantatges directes per als associats 

 

L’APdC ofereix avantatges associats al carnet de soci/a. El nostre principal handicap és que la 

nostra raó de ser, i per tant, el gruix del nostre treball diari té una visibilitat reduïda, ja que treballem 

principalment en estudis, grups de pressió, anàlisis, política, cohesió,..., temes que no són gaire 

propers a la majoria dels professionals, tot i la seva importància per al desenvolupament de la seva 

vida professional i les seves accions quotidianes.  

 

Per pal·liar aquesta sensació, a més d’un important treball pedagògic i de comunicació, també hem 

optat per desenvolupar una línia d’avantatges, que donen un caire més tangible al fet de ser 

soci/a de l‘APdC. Aquests avantatges i descomptes requereix la gestió de les ofertes i actualització 

dels acords. 

 

Exemples dels avantatges que ofereix el carnet APdC: 

 

● Assessorament legal il·limitat 

● Classes tècniques i cursos de formació a preu molt reduït 

● Entrades a preu reduït als teatres catalans (des de 8€ fins a un 20% de descompte) 

● Preu especial en una pòlissa de salut  

● Descomptes en cursos de Dansa 

● Preus especials en sales de lloguer, serveis professionals i independents (fotògrafs, 

terapeutes,...) 

● Participació en sortejos d’entrades per a espectacles 

 

Aquests avantatges faciliten el dia a dia dels professionals. Aconseguint descomptes associats al 

carnet gràcies a les gestions de l’APdC, les despeses derivades de la formació, la investigació, la 

producció,..., es redueixen. D’aquesta manera els professionals poden millorar o augmentar les seves 

activitats formatives i laborals, sense que la seva economia, sovint precària, se’n ressenti. Durant el 

2022 seguirem mantenint els descomptes existents, i els ampliarem en cas de demanda per part 

dels associats. 
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9.5 Web 2.0 –Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Vimeo i Wordpress 

 

Durant el 2022 seguirem apostant per la comunicació 2.0, una forma de comunicar-se en què l’APdC 

passa a ser el mitjà de comunicació i en què hi ha molta més interacció i feedback. Per aquest motiu 

hem elaborat un exhaustiu pla d’acció a les xarxes socials amb la planificació de la nostra presència 

i els indicadors i temporalització corresponent. 

 

D’una banda, seguim presents a Facebook (www.facebook.com/APDC.Dansa), on ja tenim 7.900 

amics i on seguim penjant les notícies que publiquem a www.dansacat.org, interactuant amb els 

seguidors, enllaçant continguts interessants de tercers, etc. Aquesta eina també ens serveix per a 

programar esdeveniments: cursos, xerrades, presentacions públiques, DID, Premis etc., i per a 

penjar els nostres vídeos i fotografies. Hem comprovat que la interacció i el feedback és força fluid, i 

que una part significativa de visites a www.dansacat.org procedeixen de Facebook.  

 

També seguim creixent a  Twitter  (@APdCDansa) –on ja tenim més de 3.480 seguidors- i on cada 

vegada aconseguim més interacció i contacte amb els professionals. 

 

El compte d’Instagram és sens dubte el que ha viscut un creixement més exponencial (passant de 

3.200 a 4.100 followers), un mitjà amb el qual seguirem invertint esforços per acostar-nos a les 

generacions més joves de professionals i aficionats de la dansa. 

 

Recentment s'ha obert el canal professional de Linkedin, on es postegen les notícies més 

relacionades amb l'àmbit laboral-sindical. 

 

D’altra banda, volem seguir potenciant la vessant audiovisual i per tant el nostre canal de Vimeo 

(https://vimeo.com/apdc) on mostrem tot aquell contingut audiovisual que generem amb els nostres 

projectes: DID, accions participatives, vídeo corporatiu, entrevistes, premis Dansacat, etc.  

 

 

10. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

10.1 Gestió des de la perspectiva participativa 

 

L’APdC vol posicionar-se com a l’organització que representa al sector professional de la Dansa des 

d’una visió global, professional i des de una coherència i transparència en la gestió. Sabem que no 

podem satisfer a tothom i algunes de les nostres línies d’acció es qüestionaran des d’alguns socis. 

Cal però saber que a l’APdC li agrada entrar en processos de debat i obre processos de 

participació.  La nostra presa de decisions també es basa en els estudis que encarreguem que ens 

permeten tenir dades quantitatives i fiables del sector. Alhora, des de l’APdC organitzem reunions 

periòdiques amb el sector (grups de discussió, focus grups). Aquestes reunions, o grups de 

http://www.facebook.com/APDC.Dansa
http://www.dansacat.org/
http://www.dansacat.org/
https://vimeo.com/apdc
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discussió, tenen com a objectiu conèixer de primera mà la situació dels agents actius i col·lectius 

específics de la Dansa a Catalunya en diferents àmbits. Amb aquesta informació des de l’APdC 

podem observar què succeeix al sector, i valorar quines són les millors vies de treball, i les àrees en 

què és més important incidir. És filosofia de l’APdC treballar horitzontalment, aportant noves 

metodologies en la gestió, aprofitant les tècniques de participació. Ens interessen tant les dades 

quantitatives, com les qualitatives, estem oberts a escoltar qualsevol petició de l’ associat i quan es 

detecta una problemàtica convoquem reunions internes per a prendre el pols i dimensionar la situació. 

Aquesta manera d’enfocar el treball diari és més laboriosa, però estem convençuts que és una de les 

millors maneres d’estar connectats amb el sector i disposar d’informació diversa, i de què l’associat 

s’impliqui i participi més.  

 

10.2 Normativa interna: Estatuts, normativa de funcionament 

 

El funcionament de l’APdC es regeix per uns Estatuts, aquests estableixen les finalitats de 

l’associació i com s’organitza. També defineixen els òrgans de govern de l’APdC. Aquests són: 

l’Assemblea General (que recull la veu i el vot de tots els associats), i la Junta Directiva.  

 

Estatuts>> Els Estatuts de l’APdC, la darrera modificació dels quals va ser aprovada al 2008, 

estableixen les característiques de l’Associació, que es descriu com un organisme de caràcter 

professional, autogestor, independent, i autònom per a agrupar els treballadors amb dedicació 

professional a la Dansa i amb àmbit territorial a Catalunya. Els estatuts també regulen, entre d’altres, 

qui pot formar part de l‘Associació, quins són els drets i deures dels socis i expliquen el funcionament 

de la mateixa. Els òrgans rectors són l’Assemblea General -que aplega a tots els associats- i la Junta 

Directiva -que es renova cada tres anys-. Entre les funcions de la Junta hi ha convocar l’Assemblea 

General, aprovar i revisar els pressupostos, organitzar i impulsar estratègies per a complir amb els 

objectius fixats per l’Assemblea i crear comissions de treball.  

 

Normativa de funcionament de la Junta Directiva>> Aquesta normativa estableix que és la Junta 

Directiva qui pren les decisions estratègiques i l’equip de treball qui les executa. En aquest sentit, es 

defineixen quines responsabilitats té cadascú; l’equip de treball ha de donar totes les informacions i 

recomanar, però les decisions finals les pren l’òrgan de govern. Amb la redacció d’aquesta normativa 

queden clares les responsabilitats de tots els membres, per a que el treball col·lectiu sigui més eficaç. 

Els membres de la Junta fan un treball voluntari i cal respectar al màxim el seu temps. 

 

Plans Estratègics i treball intern>> Els Plans Estratègics de l‘APdC defineixen les principals línies 

d’acció o el posicionament de futur; on volem arribar i com ho volem fer. El treball que duem a terme 

des de la seu de l’APdC exigeix que l’estructura de l’equip de gestió, les seves tasques, i el 

funcionament general de l’oficina estigui molt ben definit. L’equip de gestió és qui executa les accions 

necessàries per assolir els objectius marcats per la Junta Directiva. Per a fer-ho cal que els recursos 

i potencialitats estiguin molt ben definits, per valorar la capacitat de creixement, i així assegurar que 

les línies estratègiques proposades des de la Junta es poden seguir amb garanties d’èxit. Entre les 
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tasques que es duen a terme des de l’oficina de gestió cal destacar el treball de captació de 

recursos. Aquesta feina és complexa, i més quan l’equip és petit i té moltes tasques a càrrec. Tot i 

així creiem que és clau treballar en aquesta direcció.  

 

 

10.3 Treball en xarxa 

 

Creiem que la unió dels esforços de tot el col·lectiu de la Dansa i de la societat en general és una de 

les vies més idònies per a construir un panorama on les arts i els artistes puguin treballar amb totes 

les seves potencialitats. Portem a la pràctica aquesta idea, i col·laborem, discutim diferents idees, 

projectes,..., amb entitats com: 

 

● Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya 

● Associacions de Professionals de la Dansa del País Basc, de Valencia, Galícia, Madrid, 

Astúries, Cantàbria, Andalusia, Illes Balears i Múrcia 

● Associacions de Professionals de les Arts Escèniques i la cultura en general 

● Associació de Professionals de la Gestió Cultural 

● Centres de creació: La Caldera i el Graner. 

● Mercat de les Flors i Sant Andreu Teatre 

 

El treball diari de l’APdC no s’entendria sense la implicació, solidaritat i complicitat dels associats 

i associades, professionals que són la força i el motor de l'associació, i del conjunt del sector. 

Treballem conjuntament amb tota la professió i també amb les entitats públiques i privades que 

tenen quelcom a dir en l’evolució de la Dansa.  

 

11. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT  

 

La generació de recursos econòmics propis és un factor cada vegada més important per a la 

supervivència de les organitzacions, però també ho és per a compartir projectes que es poden 

treballar en comú. La gestió del pressupost de l’associació cada vegada depèn en menys mesura de 

l’aportació pública de diferents institucions, i per al 2022 seguirà sent així.  

                                                                                    

11.1 Ingressos propis   

 

El 46% dels recursos de l’APdC són recursos propis que provenen de les quotes dels associats. 

Aquestes quotes sufraguen costos derivats de l’estructura i altres conceptes que no es poden cobrir 

a partir de les subvencions (infraestructura, recursos humans d’administració, alguns impostos com 

l’IVA, etc.).  
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11.2 Rendiments d’activitats i patrocinis 

 

El 7% dels ingressos es generen a partir de les activitats que poden, per la seva naturalesa, ser 

objecte de cobrament i per fonts privades. Per exemple, els cursos que s’organitzen directament des 

de l’APdC, o a través dels baners al nostre portal web. Una altra de les fonts de finançament privat  

arriba a través d’AISGE i la Fundació SGAE, que treballen conjuntament amb l’APdC en el 

desenvolupament de la globalitat del projecte. 

 

11.3 Suport públic 

 

Comptem amb el suport de diverses institucions, a qui agraïm la col·laboració i gràcies a les quals 

podem tirar endavant els projectes i activitats de l‘entitat: 

 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 

 Diputació de Barcelona 

 INAEM. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

 

 

12. RECURSOS HUMANS 

 

L'estructura de l'APdC està formada pels socis, la junta directiva i l'equip de treball.  

 

La Junta directiva per al període 2020-2023 està formada per: Xevi Dorca (president), Gemma Calvet 

(vicepresidenta), Guille Vidal-Ribas (secretari), Marta Piñol (tresorera), Arantza López Medina, Laia 

Santanach, Viviane Calvitti, Sandra Marín, Junyi Sun i Júlia Faneca (vocals). 

 

L'equip de gestió està format per Cèsar Compte Margalef (Gerència i Coordinació), Aina Bujosa 

(Coordinació de Projectes), Martín Zaragüeta (Responsable de Comunicació), i Gemma Daban 

(Atenció a les persones associades i administració). 

 

12.1 Socis 

 

L’APdC aplega ballarins, coreògrafs, pedagogs i professors, gestors culturals, crítics, especialistes en 

salut,..., en definitiva, tot professional de qualsevol procedència que tingui una activitat professional 

relacionada amb qualsevol tipus de Dansa.  

 

12.2 Junta Directiva  

 
Xevi Dorca, President 
Coreògraf, Ballarí, Actor, completa els estudis a l'Institut del Teatre de Barcelona en el Departament 
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de Dansa Contemporània. El 2008 aconsegueix l'equivalència a Estudis Superiors en l'especialitat de 
Coreografia i Tècniques de la Interpretació de la Dansa. Beca atorgada pel Certamen Coreogràfic de 
Madrid) gràcies al premi al "Millor Ballarí"que consisteix en incorporar-se a la Cia. Transitions Dance 
Company/ Laban Center a Londres. Ha ballat amb companyies com Mar Gómez, Búbulus Dansa, 
Ballet Contemporani de Barcelona, Iliacan, Carles Santos, Sol Picó, Cia. Meekers Dance Company 
(Rotterdam). etc. Com a creador ha treballat per Comediants, ha format part dels Chicos Mambo 
Premi Butaca98 al millor espectacle per "Meli Melo". Ha coreografiat diverses òperes dirigides per 
Joan Font: "La Cenerentola" de Rossini, "Faustball" de Balada i Arrabal, L'Italiana in Alger" de Rossini, 
"l Barbiere de Siviglia" de Rossini. Amb aquesta darrera producció - estrenada a la Houston Grand 
Opera- ha estat nominat com a Outstanding Choreography pels Dora Mavor Awards de la ciutat de 
Toronto. D'altra banda, junt amb Xavier Estrada creen la Cia. XeviXaviXou. Coreografien "From Lost 
to The River" que s´estrena al Festival Sismògraf/2013 (gira per Espanya) i també "Follow The Leader" 
que s´estrena al Festival Sismògraf/2016 a Olot. "Sóc soci de l'APdC des del moment que vaig 
començar a treballar professionalment, ara fa més de 25 anys. Sempre he tingut un esperit sindicalista 
i crec que els treballadors per si mateixos estem desprotegits. Només una associació d' aquestes 
característiques pot representar el col·lectiu i lluitar per millorar els interessos dels professionals i de 
la dansa en general. Crec també que quants mes siguem més força tindrem. Si et sens representat, 
associa't, i si no et sens representat, la millor manera de fer-ho saber es associant-te i fent servir la 
infraestructura de l' associació per millorar el teu sector. Aquesta associació ha de ser dels socis que 
la conformen. Implica't." Ha format part de la junta de l'APdC en dues legislatures i ha estat Secretari 
General de Sindicart. 

 
Gemma Calvet, Vicepresidenta 
Professora de dansa clàssica i de dansa creativa per a nens. S’ha format a Barcelona amb professors 
com Carmen Roche, Bernadette Itey o Anne Mittelholzer. Va estudiar Filosofia a la Universitat de 
Barcelona i posteriorment Pedagogia de la Dansa a l’Institut del Teatre. Ha treballat en escoles de 
dansa, entre altres, l’Escola Municipal de Dansa de Castelldefels, el Centre Artístic Inés Miralbell i en 
aquests moments és professora a l’Escola Municipal de Montornès del Vallès. Fa ja alguns anys va 
ser ballarina de la companyia Okantomí. Ha publicat un llibre amb el títol “Dansa creativa”, amb la 
seva amiga Montserrat Ismael, així com també una guia de sortides laborals. Forma part de la 
comissió d’Educació de l’APdC des del 2009.  

 
 
Guille Vidal-Ribas, Secretari 
Barcelona, 1988. Cursa la llicenciatura en humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i un 
màster en estudis teatrals per la Universitat Autònoma de Barcelona. En paral·lel, es forma a diversos 
centres en art dramàtic, dansa i cant. El seu camp d'especialitat és el de les danses urbanes, en el 
qual acumula vint anys d'experiència. Des de 2017, és un dels co-directors del HOP Festival de dansa 
urbana i creació contemporània (www.hopbcn.com). Així mateix, és un dels impulsors del projecte 
Transmissions: Conferència Il·lustrada sobre Danses Urbanes, coproduït pel Mercat de les Flors i El 
Generador (www.transmissionsdansa.com). Ha participat com a intèrpret, coreògraf, dramaturg o 
director d'escena en una trentena d'espectacles amb companyies com Color Dansa, Brodas Bros, 
Hermanos de baile, Teatre Obligatori, Gataro, Les Impuxibles, Diego Sinniger/IN-Motus, Múcab Dans, 
la xilena La Patriótico-Interesante o la francesa Compagnie du Sarment, entre altres. Així mateix 
col·labora com a director de moviment escènic i coreògraf en obres teatrals junt amb directors com 
Moisès Maicas ("El Drac d'Or", "Psicosi de les 4.48"...) o Montse Rodríguez (a la multipremiada "A.K.A. 
'Also Known As'"). També treballa habitualment com a coreògraf en produccions audiovisuals 
(www.guillearts.com). Fa més d'una dècada que es dedica a la docència, havent treballat a nombrosos 
centres d'Espanya, Itàlia i Israel. En els darrers anys ha centrat la seva activitat en formacions 
professionals i centres d'estudis superiors, a espais com l'Institute of the Arts Barcelona (John Moore 
University), Som-hi Dansa, l'Institut del Teatre de Barcelona o Esart (Bath Spa University), on ofereix 
classes de dansa urbana i investigació en el camp de les arts. 

 
Marta Piñol, Tresorera 
Barcelona 1987. Vinculada des de petita a les arts escèniques i la música, es llicencia en Publicitat i 
Relacions Públiques a l'UPF. Exerceix com a relacions públiques en el sector del disseny. Anys més 
tard i després de cursar el Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles de l'UB, crea Flamenco 
Projects, productora especialitzada en espectacles de flamenco participant des del procés creatiu 
fins a l'execució dels espectacles i la seva distribució. També gestiona i s'encarrega de la 
comunicació de ¡La Capitana! - Espacio Flamenco, un espai de formació per a bailaores/as amb clar 
enfocament professional ubicat a L'Hospitalet.  
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Laia Santanach, Vocal 
Ballarina, coreògrafa i professora de dansa. Es forma a diverses escoles de Barcelona i obté 
l'Advanced en tècnica clàssica per la RAD, i posteriorment la convalidació d'estudis a l'Isntitut del 
Teatre. Ha treballat amb companyies com La Gelabert -Azzopardi, Teresa Nieto, Plan b Danza, 
Roberto G. Alonso, i Tràsit, entre d'altres. Com a docent dóna classes i intrenaments a Àrea, La 
Caldera, Nunart, entre d'altres. Com a coreògrafa, ha creat l'espectacle 1714. Ha coreografiat Móbilus 
per a la Cia. Addaura Dansa, diversos videodansa per Cobosmika Seed 's amb Cligbcn Productions, 
la Nit de poesia de l'Auditori de Sant Cugat,... També col·labora amb la productora Cligbcn productions 
per a la realització de projectes propis com a coreògrafa des de 2012. 

 
Sandra Marín, Vocal 
Sandra Marin Garcia va estudiar dansa clàssica al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut 
del Teatre. La seva carrera professional va començar amb la companyia Concert Dansa Dark, dirigida 
per la Guillermina Coll. Dos anys més tard va marxar per començar el que serien més de dues 
dècades de carrera professional amb les següents companyies: Polish Dance Theatre, Vorpommern 
Theatre Greifswald & Stralsund, Stadt Theatre Dortmund, Scapino Ballet Rotterdam, Cullberg Ballet, 
Nederlands Dans Theater I i Kidd Pivot. Durant la seva experiència professional la Sandra ha tingut 
l'honor de treballar i crear amb coreògrafs com Jiri Kylian, Paul Lightfoof & Sol León, Johan Inger, 
Mats Ek i Crystal Pite entre d'altres, a més de ballar peces de coreògarfs com tzik Galili, Birgitte 
Cullberg i William Forsythe entre d'altres. Com a corègrafa la Sandra ha co-creat amb Zoran Markovic 
les peces "Insight" i "Cosa Nostra" per a la Dance Company in Heidelberg i per a Tanz Luzerner 
Theater respectivament. La Sandra ha creat dues peces per a seniors: "Almost" per al Maximum Dans 
Course a Den Haag, organitzat per Nederlands Dans Theater i "Look at Me" creació comissionada 
per Luzerner Theater. La Sandra ha col.laborat com a corègrafa amb la FURA DELS BAUS en la 
producció "Cantos de Sirena" estrenada per Luzerner Theater i l'Òpera de Colònia. La Sandra porta 
una década dedicada a la docència de la dansa clàssica i la improvisació. Ha impartit workshops de 
repertori al DAF Center de Roma, Strut Dance a Austràlia, Dance Italia a Lucca, el Conservatorio 
Maria de Ávila de Madrid i el Conservatori Superior de Dansa de Barcelona, entre d'altres. La Sandra 
treballa com a repetidora de peces de la Crystal Pite i en Johan Inger en companyies internacionals. 
Actualment la Sandra es dedica a la docència de la dansa clàssica, la improvisació i repertori al CPD, 
el CSD i la Itdansa a Barcelona. Segueix formant-se en diferents àmbits i actualmente està immersa 
en la formació de Yiquan, arts marcials i terapèutiques. 

 
Arantza López Medina, Vocal 
Nascuda a Barcelona. Diplomada en Magisteri, especialitzada en Educació Especial, postgraduada 
en Migració i minories i Màster en Dansa Moviment Teràpia. Des de 1980 es forma en dansa i teatre 
amb coreògrafs i mestres d'àmbit nacional i internacional. Va començar a impartir classes d'expressió 
i dansa des de molt jove. Des de llavors s'ha centrat en la dansa com a mitjà d'expressió i comunicació. 
Des de 1996 ha treballat en nombrosos projectes amb companyies professionals de dansa, a escoles 
públiques, i entitats públiques i privades on la dansa i la pedagogia han estat una eina bàsica d'inclusió 
social. Nats Nus, Sudansa, Apropa Cultura, Liant la Troca, Tantarantana Teatre, són alguns exemples. 
Des de 2001 ha desenvolupat la seva faceta escènica, treballant com a intèrpret i creadora tant en 
projectes propis com en diversos espectacles i companyies, amb coreógrafs com Jordi Cortés, 
Constanza Brncic, Alexis Fernández (Maca) entre d'altres. Des del 2013, juntament amb l'actor i 
performer David Franch, codirigeix Labuena Compañía. 

 
Junyi Sun, Vocal 
Premi Millor Ballarí amb Dancing with Frogs de la companyia Sol Picó (Els premis de la Crítica 2017) 
i Premi Revelació amb Kyla, dirigit per Adrian Devant (Els premis de la crítica 2014). Es va iniciar en 
les arts marcials i ha participat en diversos projectes del món del cinema, la televisió i el teatre. Com 
a ballarí ha treballat amb diverses companyies i artistes com Toni Mira, Cesc Gelabert, SenZaTemPo, 
Vero Cendoya, Roberto G. Alonso, Helena Lizari, la Compagnie du Sarment, Jérôme Bel, entre 
d'altres. També ha col·laborat amb Sharon Fridman, Mikhail Baryshnikov, companyia Lataimada i la 
Bejart Ballet Laussane. La companyia de dansa Kernel Dance Theatre, amb base a Barcelona i 
formada per Junyi Sun, Alma Steiner i Marina Miguel, desenvolupa un llenguatge propi integrant la 
dansa contemporània amb el teatre i les arts marcials amb l'objectiu de crear projectes que facin 
reflexionar i descobrir a l'espectador nous punts de vista sobre l'actualitat. 

 
Viviane Calvitti, Vocal 
Diplomada en magisteri al Brasil. Estudis de Dansa Clàssica, Dansa Moderna, Contemporani i Jazz 
a la ciutat de Sao Paulo i examen de la Royal Academy of Dancing de Londres. A Barcelona es 
perfecciona en la tècnica Release, al Contacte Improvisació i Moviment Improvisació. Participa al grup 
de recerca Rasa sobre cos, moviment i dansa amb Lipi Hernandez. Practicant de Ioga (Hatha, Yengar, 
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Kundalini i Lu Jong) des de 2002. Formació de Kundalini Ioga a l'escola Happy Ioga. Formació en 
massatge Tailandès per Óscar Fernandez. ACTIVITATS PROFESSIONALS Treballa com a ballarina 
en Cies al Brasil i imparteix classes de dansa clàssica a nens. El 1991 arriba a Barcelona i des de 
llavors ha col·laborat com a ballarina en diverses cies de dansa contemporània com: Ballet 
Contemporani de Barcelona, Iliacan, Lanònima Imperial, Danat Dansa, Cia Comediants, Las 
Malqueridas, Mudances, General Elèctrica, La Vana Gloria, Senza Tempo, Nats Nus, Antigua i 
Barbuda entre d'altres, creant diversos espectacles presentats per Europa, Amèrica i Àsia. Com a 
coreògrafa ha creat espectacles amb Andrés Waksman i Susana Goulart. Ha coreografiat per 
publicitat, per a esdeveniments a la ciutat de Barcelona i per a espectacles de teatre i música, com 
també per cies de carrer com Antigua i Barbuda. ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES Ha impartit classes 
de dansa contemporània a les escoles El Timbal, Varium i Tragant Dansa, en els centres coreogràfics 
La Caldera i La Poderosa. Classes per a les cies com Iliacan, Senza Tempo, Sol Picó, Malqueridas 
entre d'altres. També ha impartit classes de consciència corporal a actors. Amb Ricardo Alcántara, 
escriptor juvenil, i Montse Tobella, artista plàstica, creen un grup d'expressió creativa unint la paraula, 
la plàstica i el moviment OFERINT tallers per a professors de primària i per a la UAB de Barcelona. 
ACTUALMENT: Imparteix classes de dansa i ioga a Barcelona. De dansa contemporània i creativa a 
nens de 4 a 12 anys i en educació especial per a nens amb diversitat intel·lectual. Gimnàstica 
Integradora per a gent gran. Altres activitats: Disseny i realització de vestuaris per Cies de dansa com 
Senza Tempo, Nats Nus, Nats Nens, La fura dels Baus entre d'altres.  

 
Júlia Faneca, Vocal 
Formo part de l'Apdc des de fa 12 anys. Durant aquest temps la meva implicació ha passat per formar 
part de la TAD, la Taula de Transició dels Artistes de la Dansa, i ser col.laboradora mensual durant 
dos anys de la recerca d'ofertes, ajuts i audicions per a les i els professionals i associats. Tinc com a 
objectius personals posar la dansa (i els professionals del sector) en valor a la societat, les 
administracions i l'agenda política, i defensar-la com a eina necessària, educativa, comunicativa, 
sanadora i transformadora de la societat. Confio en la feina que s'està fent des de l'APdC com a 
Associació i com a Sindicat i m'agradaria formar part de la junta per seguir-hi treballant i sumar 
conjuntament. 

 
 

12.3 Equip de treball  

 
Gemma Daban, Responsable d’atenció a les persones associades 
Vaig estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Pompeu Fabra. Després de deu 
anys d’experiència en el sector privat en diferents posicions de comerç internacional i administració, 
el 2009 m’incorporo a l’ APdC com a responsable de la gestió de sòcies i de l’administració. Realitzo 
un postgrau a la UB-IL3 de Captació de Fons (fundraising) i sóc fundadora el 2015 de l’Associació 
Impulsa Fundraising gestionant esdeveniments de captació de fons per al tercer sector. Actualment 
formo part com a fundraiser del projecte Ritme i Compromís que acosta la cultura a col·lectius en risc 
d’exclusió social. 
 
Aina Bujosa, Coordinadora de Projectes 
Vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i el Màster Oficial en Gestió Cultural 
a la Universitat de Barcelona. En l'àmbit professional, m'he especialitzat en comunicació cultural i 
producció en arts escèniques. Sóc cofundadora del Píndoles - Microteatre Fora del Teatre, que va 
celebrar la seva primera edició el juny de 2015 i on, fins a finals de 2018, hi he gestionat la 
comunicació. Des de 2016 porto la producció de la companyia Parking Shakespeare. M'incorporo a 
l'APdC com a responsable de comunicació el setembre de 2018, on assumeixo tant la comunicació 
als mitjans com l'elaboració de continguts de la nostra web, la gestió de les xarxes socials, la 
comunicació de les activitats de l'APdC, etc. El 2020 inicio el meu nou camí com a coordinadora de 
projectes. 
 
 
Cèsar Compte, Gerència i coordinació general 
M’incorporo a l’APdC el 23 de juliol de 2012. Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals per 
la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i en Humanitats per la UOC, he estat gerent del Consorci Teatre Bartrina, de 2007 a 2011 
i director-gerent del Consorci del Teatre Fortuny – Centre de les Arts Escèniques de Reus (CAER), 
una entitat pública encarregada de coordinar les programacions i equips de treball dels teatres Fortuny 
i Bartrina, els festivals Trapezi i Cos, i les produccions pròpies. Com a director de la Fundació Teatre 
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Fortuny he format part de l’equip d’organització del Premi Internacional de Dansa Roseta Maurí i 
durant els anys 2008 i 2009 també ha estat membre del Consell Artístic del Festival de Terrassa en 
Moviment – TNT.  

 

Martín Zaragüeta, Responsable de comunicació 
Vaig estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i Màrqueting Digital a ESADE. La 
meva trajectòria professional ha estat sempre vinculada a la comunicació i a la cultura. Vaig començar 
l’any 2007 com a redactor de diversos mitjans i tres anys més tard m’endinsava en el món de les arts 
escèniques, com a responsable de comunicació a les sales de teatre Versus i Gaudí. Paral·lelament 
també vaig exercir durant 9 anys de redactor per al Departament de Comunicació de l’Obra Social “la 
Caixa” i més endavant entrava a treballar al Gran Teatre del Liceu com a responsable de premsa. En 
total, més de 12 anys dedicats a la cultura i més concretament a la comunicació d’arts escèniques, 
un sector que m’apassiona i que he tingut el plaer d’experimentar des de moltes vessants. Ara 
m’incorporo a l’equip de l’APdC per a seguir explorant altres maneres de comunicar i difondre la 
cultura. 
 

 

13. ANNEX: CALENDARI D’ACTIVITATS  

 

 Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol Ago Set Oct Nov Des 

3. ACT. DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT                         

3.1. Entrenaments per a professionals                         
3.2 Cursos de formació, xerrades i networking                         
3.3. Beques de formació                         
3.4. Carretera i Dansa                         
3.5. Jornades de reflexió sobre la creació dins el món de la 

dansa. Motors de creació 
                        

3.6. Assessorament personalitzat                         
3.7 Guies bàsiques d’informació                         

4. PORTAL DE LA DANSA A CATALUNYA                         

4.1. Difusió i dinamització del sector de la dansa                         
4.2. Directori de professionals i directori d’espectacles                         
4.3. Difusió de les ofertes laborals i convocatòries                         
4.4. Recursos i documentació i directori general                         
5. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA                          

5.2. L'agenda de la dansa                         
5.3. Acció oberta a tota la ciutadania                         
5.4. Missatge del DID                         

5.5. Difusió als mitjans de comunicació                         

6. POLÍTIQUES CULTURALS                         

6.1. Diàleg amb les administracions                         
6.2. Activar l’exhibició i la difusió                         
6.3.Circula!                         
6.4. “Balla’m un llibre” – Sant Jordi en dansa                         

6.5.Assessors experts en dansa – Consell de cultura / El 

Graner 
                        

6.6. Corredor cultural mediterrani             
6.7. Premis Dansacat             
7. POLÍTIQUES EDUCATIVES                         

7.1. Anàlisi de la legislació                         
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7.2. Diàleg amb les administracions                         
7.3. Difusió de documents claus                         
7.5. REDE                         
7.6. Procés de treball al voltant de l’ordenament de les 

titulacions en dansa. 
            

7.7. Cens d’escoles i centres de formació de Dansa             
8. BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS                         

8.1. TAD – Taula de Transició dels Artistes de la Dansa                         
8.2. Oportunitats. II Beca de Transició Professional             
9. PLA DE COMUNICACIÓ                         
9.1. Comunicació corporativa                         
9.2. Butlletí, comunicats i publicacions                         
9.3. Pàgina web                         
9.4 Campanyes de captació de socis                         
9.5 Web 2.0: Facebook, Twitter i Wordpress                         
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	L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya - APdC
	L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una associació de caràcter sindical i sense afany de lucre creada l'any 1987 amb l'objectiu d'agrupar els i les professionals de la dansa a Catalunya (ballarins/es, coreògrafs/es, pedago...
	Volem recollir les mancances, inquietuds i preocupacions del sector per tal de poder promoure iniciatives que les resolguin, afavorint als nostres socis/es i a la professió en general, a través de la cooperació amb entitats locals (centres de creació,...
	Els nostres objectius són:
	1. Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.
	2. Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector. Promocionant la dansa d’autoria catalana.
	3. Actuar com a lobby polític. Fer mediació entre els agents per impulsar polítiques actives adequades, establint ponts de contactes.
	4. Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de les persones que formen part de la professió. Actuant en la vessant formativa dels i les professionals de la dansa.
	5. Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la professió.
	6. Millorar les condicions laborals dels i les professionals de la Dansa.
	Premi Nacional de Cultura 2011 en la categoria de Dansa +
	"Pel nou impuls amb què ha introduït millores en l'àmbit de les noves tecnologies pel que fa a la  informació, la comunicació i la difusió de la dansa; per la tasca d'ajuda i de suport als joves creadors i, sobretot, per continuar lluitant incansablem...
	1. RESUM EXECUTIU
	Des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC s’inicia un any que volem dedicar a dibuixar nous escenaris per a fer possible el present i planificar un futur prometedor que té cura de les necessitats reals del sector. Han passat...
	L’aposta continua sent igual de clara: obrir el màxim de finestres i oportunitats laborals en tots els àmbits (educació, creació, exhibició) projectant la vàlua dels nostres professionals arreu del territori català. Tot seguit us detallem les línies g...
	DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Formació continuada i assessorament personalitzat
	Pel que fa a les classes tècniques de manteniment, continuarem gestionant el conveni que tenim amb més de 20 centres de dansa que ofereixen preu reduït per als nostres socis professionals, i continuarem amb l’oferta de classes de manteniment per a pro...
	DANSACAT.ORG: Portal de la dansa a Catalunya
	El portal de dansa www.dansacat.org ha esdevingut el portal de màxima referència de la Dansa de Catalunya, amb prop de 60.000 visites i més de 40.000 usuaris únics anuals, on es difonen les activitats dels professionals del sector. Aquest ha estat un ...
	DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA (DID) 2022
	Amb motiu d’aquesta celebració volem que el dia 29 d’abril es converteixi en un escenari on la veu i el cos dels nostres professionals hi tinguin cabuda. Habitualment l’acció del DID és una activitat participativa, que apropa la dansa a la ciutadania....
	POLÍTIQUES CULTURALS: Circula i Nou Mercat Estratègic de la Dansa
	Aquest 2022 serà el primer any sense el Sismògraf com a mercat estratègic. Continuarem interlocutant amb la resta d'agents del sector i l'administració pública per trobar una proposta consensuada que reculli les necessitats del sector sense renunciar ...
	POLÍTIQUES EDUCATIVES: REDE – Red Estatal de Danza y Educación
	Aquest 2022 centrarem els esforços en el projecte REDE (Red Estatal de Danza y Educación). L'APdC i l'Associació de Professionals de la Dansa de País Basc (Adde) s'han unit per impulsar no només la presència sinó també bones pràctiques de la dansa als...
	Tancarem un formulari a nivell estatal on s’hauran recollit pràctiques educatives en dansa i es farà una jornada estatal a Barcelona per presentar-ne les conclusions.
	D’altra banda, després de l’estiu es donaran a conèixer els resultats del cens d’escoles i centres de formació de Dansa encarregat i liderat per l’APdC el 2021.
	Continuarem treballant amb les entitats que integren DANZA-T en una proposta consensuada per una nova ordenació de les titulacions en dansa.
	BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS: Cap a un nou marc laboral. El conveni col lectiu.
	Des de l'APdC durant el 2020 es va reactivar el Pacte Laboral. En aquests moments un total de 20 companyies ja s'acullen al nou marc laboral. També hem continuat treballant en el document de revisió d’un dels documents marc per al desenvolupament de l...
	PLA DE COMUNICACIÓ: Espai de referència per a informar-se sobre el sector i potenciar la visibilitat de la dansa.
	Ara més que mai seguim treballant perquè tant els associats com la resta del sector estiguin ben informats (ajudes, ofertes de feina, notícies, formació, programació, recursos d’utilitat...), i fem especial èmfasi en donar més visibilitat a la tasca d...
	ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT: Més recursos privats i més estabilitat en els fons públics
	A nivell econòmic, segons el projecte que volem desenvolupar al 2022 i el pressupost presentat, els ajuts públics (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) representen un 47% del pressupost total....
	RECURSOS HUMANS: Equip de gestió dinàmic i junta directiva activa
	L’equip de treball de l’APdC està conformat per 4 persones a 30 hores. Tot i ser un equip de treball petit, actuem sobre diferents línies, totes elles clau per a la bona marxa del sector professional de la dansa catalana. L’esforç humà per tirar endav...
	LA DANSA QUE VOLEM
	Normalitzem la presència de la dansa. Incorporem-la a la quotidianitat, com a recurs per a la vida.
	Volem una Taula de pensament sectorial que dibuixi el present i trobi fórmules i mecanismes perquè la dansa tingui presència en qualsevol procés estratègic de política cultural de país.
	Recuperem l’espai públic.
	Apostem per la continuïtat de les accions de difusió de la dansa arreu del país. Creant més circuïts i treballant a favor de la descentralització.
	Treballem per aconseguir més recursos i poder fer polítiques culturals eficients i a llarg termini.
	Coordinem una Taula de sector econòmic amb totes les administracions, promovent aliances i compromisos i obrint noves línies d’acció.
	Lluitem per transformar la vulnerabilitat laboral del sector.
	Millorem les condicions contractuals del mercat amb una estratègia més arriscada per aconseguir la implicació del sector privat de la cultura.
	Necessitem integrar la dansa, el cos i el moviment en l’educació obligatòria incorporant-la al currículum escolar.
	Reclamem unes polítiques actives i els recursos necessaris per tal d’incorporar els professionals de la dansa a les escoles del nostre país. La dansa humanitza. És un recurs pedagògic idoni per harmonitzar el físic amb la raó i l’ànima.
	Procurem oportunitats pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes professionals, sobretot la de transició dels escenaris cap a una altra feina.
	Desenvolupem recorreguts formatius per als/les professionals de la dansa per explorar diferents vies de continuïtat laboral a partir de l’experiència adquirida.
	Vetllem pel nostre llegat. Sense oblidar el passat, sentint el present i treballant pel futur.
	Demanem espais per investigar, crear coneixement i créixer com artistes amb les condicions econòmiques adequades. Fem sostenible l’emprenedoria i creativitat.
	2. REPRESENTATIVITAT I NOMBRE D’ASSOCIATS
	Actualment l’APdC aplega 561 persones associades entre professionals i estudiants i 33 amics i amigues de la dansa, molts d’elles tenen el seu perfil publicat al directori de professionals de www.dansacat.org. Es pot considerar que el conjunt de sòcie...
	Captar nous socis i sòcies acostant-nos a nous col lectius i fidelitzar les persones associades que ja tenim és una de les nostres prioritats per al 2022.
	3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
	Donar suport i facilitar el desenvolupament professional de les persones que formen part de la professió és una de les línies de treball més tangibles de l’APdC. Durant el 2022 continuem oferint activitats de formació (entrenaments, cursos, assessoram...
	3.1 Entrenaments per a professionals
	L’any 2013 -i mitjançant un grup de treball- l’APdC va decidir ampliar l’oferta de classes de manteniment, oferint classes per a professionals a diferents espais de Catalunya i de diferents estils de dansa, gràcies a la complicitat de centres de forma...
	A més, a la tardor de 2015 es van recuperar els entrenaments per a professionals (iniciades l’any 2005) a la nova seu de La Caldera i pel curs 2018-19 es va obrir la proposta a entrenaments de clàssic iniciant una col laboració amb l'Obrador de movime...
	Precisament, amb la voluntat d’ampliar els estils i atendre millor la necessitat formativa dels nostres professionals, des de l’APdC al 2021 hem estat treballant amb diferents comissions (dansa espanyola, dansa clàssica i danses urbanes) estudiant aqu...
	Els professors programats durant els dos primers trimestres del 2022 seran:
	La Caldera Les Corts – entrenaments de contemporani. Dimarts i dijous de 9 a 10.30h.
	● Daniel Rosado: 11 de gener – 17 de febrer.
	● Nadine Gerspacher: 22 de febrer – 7 d’abril.
	● Janet Novas: 19 d’abril – 12 de maig (no hi haurà entrenaments de l’11 al 18 d’abril per Setmana Santa).
	● Maximiliano Sanford: del 17 de maig al 21 de juny.
	La Piconera – entrenaments de clàssic. Dilluns i dimecres de 9.30h a 11h.
	● Sebastien Mari: 22 novembre – 2 de febrer (El 6 i 8 de desembre són festius i no hi ha classe del 23 de desembre al 9 de gener).
	● Catherine Stuyt: 7 de febrer – 6 abril.
	● Glòria Gella: 20 d’abril – 22 de juny.
	Menchu Duran - entrenaments de danses urbanes. Divendres de 10.30h a 12h.
	● Manel Cabeza: del 28 de gener al 4 de març.
	● Aina Lanas: del 25 de març al 8 d’abril.
	● Núria Bertran: del 6 de maig al 17 de juny.
	Els professors que impartiran els entrenaments entre setembre i desembre encara estan pendents de concretar.
	Es poden consultar les mesures COVID i les tarifes pels entrenaments en el següent enllaç: https://www.dansacat.org/lassociacio/serveis-associades/entrenaments-professionals-classic-contemporani/
	3.2 Cursos de formació, xerrades i networking
	A l’APdC vam detectar una demanda real dels professionals al voltant de les necessitats formatives i vam actuar per donar-li resposta. Aquests cursos són fonamentals per a donar suport als artistes.
	Les activitats previstes per al 2022 són:
	Cursos monogràfics teòrics i pràctics
	Al volant de tres eixos: Salut, Recursos laborals i Eines de Creació.
	L’oferta de formació continuada d’enguany la volem estructurar a partir d’aquests tres grans contenidors, amb diferents píndoles formatives que permetin aprofundir en les àrees a tractar:
	Programa d’acompanyament a les transicions Professionals.
	El programa d’acompanyament a les transicions professionals es va iniciar al 2021 amb la col laboració de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya. Durant 3 divendres consecutius, 4 socis de l’APdC i 4 de l’APCC van assistir a tres tallers ...
	● Taller d’autoconeixement, per poder triar i destriar bé les decisions que en un moment de canvi poden generen nerviosisme i ansietat.
	● Taller de reforç d’actituds positives i gestió emocional. Per assenyalar i reforçar les aptituds i competències apreses durant el desenvolupament professional com artista.
	● Taller d’orientació laboral per adaptar-se al canvi i a les noves propostes i oportunitats.
	L’APdC i l’APCC tenen la voluntat de continuar oferint un espai on les persones associades puguin explorar la seva vàlua més enllà - o gràcies a - la interpretació en dansa  i les seves opcions para a una transició professional plena i el mínim de tra...
	Prevenció de lesions en la dansa. Reeducació postural.
	El 5 d’abril l’APdC ha organitzat una nova formació per a professionals dedicada a la salut en l’àmbit de la dansa. Un taller de 3 hores, impartit per la ballarina i fisioterapeuta Laura Campaner, que mirava de sensibilitzar sobre la importància del c...
	Aspectes tècnics en la creació.
	Al 2021 l’APdC va oferir a les seves sòcies una formació enfocada en analitzar la creació artística des de la vessant tècnica, explorant quin diàleg s’estableix entre creador i tècnic, des de la idea original fins a la presentació en públic. La sessió...
	Taller pràctic d' il luminació. Dia 31 de maig. De 16 a 20h a la sala d’exhibició de La Caldera Les Corts.
	 Fonaments bàsics de les llums, del muntatge a la gravació de memòries.
	 Entendre i tocar els aparells més comuns que ens podem trobar en un teatre, Pars, pc's, retalls, assimètrics quina llum fan i quin servei podem obtenir a l'hora de pensar en la creació de llum.
	 El procés de muntatge de llums, des de que es preparen els projectors per penjar-los, fins que juguen a la funció.
	 Com gravar una il•luminació, submasters, memòries, efectes.
	Creació del dossier tècnic. Dia 7 de juny. De 16 a 18h a la sala d’exhibició de La Caldera Les Corts.
	 Introducció als aspectes tècnics, des de la creació als bolos.
	 Analitzarem la creació artística des de la vessant tècnica, quin diàleg s'estableix entre creador i tècnic, des de la idea original fins a la presentació en públic.
	 Per tot això parlarem dels diferents moments de la creació: Creació i disseny, pre-producció i direcció tècnica, residència tècnica, l'entrada al teatre i estrena
	 Recopilar tota la informació i posar-la en una fitxa tècnica que sigui útil i entenedora.
	Drets d’autor en dansa.
	Ens trobem nombroses peticions d’assessorament sobre com gestionar els drets d’una coreografia, com registrar-los o com reclamar-ne el cobrament als teatres, a una productora o inclús a SGAE. També, des de l’altra banda, com demanar els drets d’ús d’u...
	Els drets d’autor i la gestió d’obres coreogràfiques. Resol els teus dubtes!
	La SGAE i l’APdC us convidem a una sessió formativa sobre propietat intel lectual, drets d’autor, gestió de repertori, ús de músiques i altres aspectes de les obres coreogràfiques. La sessió, a càrrec de Silvia Paredes, cap del departament de Socis de...
	Sílvia Paredes
	Cap del departament de Socis de la SGAE a Catalunya. Amb estudis de Màrqueting (EADA) i Empresarials (UOC), l’any 1992 va entrar a formar part de l’entitat. Actualment dirigeix el departament que vetlla per la gestió operativa i administrativa relacio...
	Formacions i tallers realitzats per i per a les persones associades a l’APdC
	En aquest apartat de formació continuada per als nostres professionals també hem de destacar que des de 2018 l'APdC obre convocatòria de propostes de tallers entre tots els socis i sòcies, amb l'objectiu de poder oferir formacions impartides per ells ...
	A la convocatòria de 2021 es van rebre 13 propostes i es va decidir augmentar la selecció d’una a dues formacions, que es van desenvolupar al llarg de l’any. Per al 2022 se seguirà el calendari següent:
	● Període de recepció de propostes: del 7 al 27 de febrer.
	● Període d’ordenació i presentació de propostes a la web: del 28 de febrer al 20 de març.
	● Període de votació: del 21 de març al 10 d’abril.
	Els 2 tallers seleccionats són:
	FISIOTERÀPIA PER LA DANSA: TÈCNIQUES D’AUTOTRACTAMENT (17 de setembre de 10 a 19h a La Caldera Les Corts)
	Objectius. Difondre la salut en l’àmbit de la dansa. Sensibilitzar sobre la importància de tenir coneixement sobre el funcionament i l’estat del propi cos i tenir cura d’ell. Adquirir o millorar els coneixements bàsics sobre l’aparell músculo-esquelèt...
	Contingut. Breu aproximació a l’anatomia de l’aparell locomotor: sistema esquelètic, sistema muscular i fàscies, sistema nerviós perifèric (de forma pràctica-vivencial). Tècniques d’autotractament: alliberació de tensions miofascials, automassatge, in...
	Destinataris. Ballarines i ballarins professionals, amateurs o estudiants, amb o sense lesions.
	Laura Campaner és fisioterapeuta i ballarina. Com a fisioterapeuta està especialitzada en l’Aparell Locomotor, en el Sòl Pèlvic, i en la Dansa. Com a ballarina té formació en Danses Urbanes i Dansa Contemporània sobretot, a més de Dansa Clàssica i Mod...
	VÍDEO DANSA: COS, DISCURS I CÀMERA. Sessió de 8 hores. Data i horari pendent de tancament, es realitzarà a l’últim trimestre de 2022.
	Objectius.
	a. Lliurar eines tècniques bàsiques per a la creació d’un vídeo dansa.
	b. Reflexionar sobre els discursos corporals a la pantalla. Mirar les aportacions sociopolítics de la dansa i l’art audiovisual.
	c. Realitzar exercicis pràctics amb dispositius comuns (mòbil per ex.) aplicant el que s’ha après.
	Contingut.
	a. Informació bàsica per a la creació de vídeos, tant com a intèrpret com a director o càmera: TIPUS PLANS – MOVIMENT DE CÀMERA- ROLES EN UN SET- TIPUS DE GUIÓ
	b. Reflexió: incidències sociopolítiques de la dansa avui a la pantalla, aportacions i crítiques.
	c. Construcció duna idea guió: pràctica del meu discurs corporal en pantalla.
	Destinataris. Tots i totes les que tinguin interès en el vídeo dansa ja sigui com a director o ballarí.
	Ana Albornoz Pardo. Ballarina, professora i coreògrafa, amb estudis formals en dansa contemporània i llicenciada en Educació de la Dansa. Coreògrafa per a artistes de la indústria de la música. S’ha lligat amb l’àrea audiovisual, treballant en publici...
	Oferta formativa al territori
	Un dels objectius a mig termini que s’ha marcat l’APdC és obrir-se al territori i acostar els seus serveis als professionals de fora de Barcelona i rodalies. El primer pas ha estat oferir les formacions seleccionades pels socis al 2021 (Trobades Miofa...
	Píndoles formatives organitzades amb la resta d’associacions de professionals de les arts escèniques
	A més d’aquests cursos seguirem col laborant amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya,  l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya i l’Associació de pro...
	● Consells pràctics per a la sol licitud i justificació de subvencions: 24 de febrer de 2022, en format online.
	Què cal fer per sol licitar subvencions i quins projectes s’hi adeqüen? Què implica una justificació? Per resoldre aquests dubtes i també per explicar com seran les subvencions del Departament de Cultura del 2022 hem organitzat una píndola formativa o...
	● Novetats de la reforma laboral en el sector de les arts escèniques: 26 d’abril de 2022, en format online.
	En els últims mesos s’han aprovat dues normes importants que afecten als i les artistes treballadores del sector de la cultura: la reforma laboral i la modificació del Reial Decret 1435/1985 que regula la relació laboral especial de les persones artis...
	● Signatura i certificats digitals, autofirma: 18 de maig 2022, de 10 a 12h, en format online.
	L’objectiu d’aquesta formació és aprendre com tramitar un certificat digital, com signar documents de manera electrònica i com emetre factures en format eFactura. És un curs dirigit a tota mena de públic que treballi amb les administracions públiques....
	● Relacions, conflictes d'equip en un projecte artístic  : últim trimestre de 2022. Ponent pendent de confirmar.
	● Formes jurídiques: últim trimestre de 2022.
	L’ENLLAÇ
	D’altra banda, i amb la participació, també, de l’Associació de Gestors Culturals de Catalunya (APGCC) i la resta d’associacions esmentades anteriorment, a l’octubre de 2022 es durà a terme la trobada Enllaç, que té per objectiu posar en contacte arti...
	Lloc: Casa de Cultura de Girona el 20 d’octubre de 2022.
	Desenvolupament previst:
	● XERRADA FORMATIVA Rols i perfils de la gestió cultural.
	Presentació didàctica dels diferents perfils de gestor@s culturals: Producció, comunicació, administració (contractació, fulls de ruta...), Subvenció, Distribució, etc.
	● CASOS PRÀCTICS de 3 cies explicant els beneficis de professionalitzar la gestió cultural.
	Ponents per confirmar.
	• TAULES TEMÀTIQUES (les persones assistents s’apuntaran a la que més els interessi)
	1. Contractació del gestor/a cultural. Quines són les millors fòrmules en funció de les diferents tasques.
	2. Distribució. Com potenciar la relació entre cies i distribuïdor@s?
	3. Creació de públic/ comunicació: De qui és la responsabilitat?
	Horaris:
	10h – 10.30h: Acreditació i cafè.
	10.30h - 11.30h: Xerrada i preguntes.
	11.30h - 12.15h: Casos pràctics.
	12.15h - 12.30h: Pausa.
	12.30h - 13.15h: 3 taules temàtiques.
	13.15h - 13.45: Posada en comú.
	13.45h: Pica pica.
	3.3 Beques de formació
	Durant el 2022 continuarem amb el projecte de beques de formació iniciat al 2011. L'objectiu d'aquestes beques és ajudar als professionals a poder seguir formant-se, una necessitat bàsica del sector de la dansa. A més d’aquest objectiu principal, aque...
	Vist l'èxit de participació, al 2019 vam arribar a la vintena de beques, amb dues convocatòries de 10 beques cadascuna. Per al 2022 continuarem amb aquesta proposta amb 20 beques de 300€ per a qualsevol formació (curs regular, curs puntual, taller, cl...
	El 2022 es farà una única convocatòria el mes de gener oferint totes les beques de l’any: 18 beques per a socis i sòcies professionals i 2 beques per a socis i sòcies estudiants.
	3.4 Carretera i dansa / Ajuts a Projectes de Dansa Aplicada
	L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convocarà una nova edició de Carretera i Dansa, 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....
	Característiques dels projectes:
	Els projectes, impulsats pels nostres associats i associades, 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 profe...
	Remuneració: La contribució de l’APdC per desenvolupar els 4 projectes és de 3.000€ (impostos inclosos) per iniciativa, mitjançant la presentació d'una factura a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya..
	Requisits:
	- Els projectes s’han d’iniciar durant el 2022.
	- 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.
	- 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. Beca 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 i el pressupost executat.
	Procediment de selecció:
	Una comissió formada per diferents professionals farà la selecció dels projectes guanyadors.
	Els projectes guanyadors en la quarta edició van ser:
	● Maria Ferrer amb el projecte “Moving”
	Moving! És un projecte de sensibilització i creació artística a través del moviment adreçat a joves nouvinguts que han arribat sols a Catalunya i per tant es troben sota la tutela de la DGAIA o que fa poc que han arribat al territori i estan vivint un...
	Moving! neix de la idea i creença en la dansa i la creació artística com a bé cultural i social que facilita processos d’integració, autoconeixement i transformació en les comunitats. Sigui quina sigui la condició de base de les persones, la dansa pot...
	El projecte es realitza de mitjans de gener fins a finals de juliol al Centre Cívic El Sortidor amb el suport del Pla d’Acollida Poble Sec x Tothom.
	● Aina Núñez amb el projecte “Flamenc per a tothom”
	L’estiu del 2017, Aina Núñez va impartir un taller intensiu de flamenc inclusiu al Besòs. Des d’aleshores el taller s’ha establert com a curs regular dels centres cívics del districte de Sant Martí, esdevenint una experiència única i transformadora pe...
	Durant el procés creatiu, el col lectiu col laborarà en la construcció narrativa de la història a més de ser-ne els protagonistes. El projecte no ha de ser una creació des de la mirada de la realitzadora ni tampoc sols una memòria que reculli la praxi...
	El rodatge es realitza els mesos de juny i juliol i es presentarà el resultat a la tardor.
	● La Súbita amb el projecte “#practicasdeloinvisible, creació express de Nilak 2022”
	D’una banda, el projecte nilak aplega diferents activitats que volen democratitzar l’accés a la cultura de les comarques que no tenen cap teatre. D’entre aquestes activitats n’és una de molt important la creació express; una creació realitzada en dues...
	D’altra banda, #practicasdeloinvisible és una peça de creació instantània formada per la Laura i l’Emma (LaSúbita) i altres dones -amigues, creadores, professionals, col.lectius, públics etc.-, diferents segons el context on es presenti. La Intenció a...
	La sinèrgia entre nilak i #practicasdeloinvisible permet al projecte ampliar els objectius en tres línies; d’una banda, permet ampliar la xarxa entre dones, també, permet obrir l’espai de reflexió i debat al voltant de la dona, l’invisible i el cos en...
	L'estada de Nilak al poble de Rocafort de Queralt a la comarca de la Conca de Barberà, serà del 31 d'octubre al 13 de novembre. Durant aquests 15 dies es durà a terme la creació comunitària #practicasdeloinvisible i es faran dues representacions el se...
	● Carolina Garcés amb el projecte “Dansa hospitalària a Sant Joan de Déu”
	Abracadabra dansa neix del desig d’apropar la dansa a l’àmbit hospitalari i potenciar els beneficis que aquesta disciplina pot aportar en el benestar integral dels pacients hospitalitzats. Aquest projecte es destina als infants i joves de 3 a 18 anys ...
	El seu compromís és portar la dansa com a eina enriquidora i indispensable a l’habitació o aula hospitalària d’un hospital i així endinsar el pacient en el món del moviment des d’allò artístic, lúdic i pedagògic per fer front a les situacions adverses...
	Actualment s’està ja treballant amb diversos nens i nenes ingressats als Hospital Sant Joan de Deu i a l’Hospital Sant Pau.
	Els projectes seleccionats en les dues edicions passades han estat:
	● Balla i deixa-ho anar. La gestió del dol a través de la Dansa i l'expressió corporal en les sessions d'Educació Física, de Nadia Pessarrodona a Sant Vicenç dels Horts.
	● La Selva Dansa. Creant comunitat i dansa a la comarca de La Selva, de Sara Garcia Guisado a Arbúcies.
	● Sense l'arbre soc una dona morta. Dansa a l'entorn d'arbres singulars del Parc Natural de l'Alt Pirineu, d'Anna Rubio als municipis de l'Alt Pirineu - La Vall Farrera.
	● La Pe i el Cordi fan ballar a l'escola, de Teresa Aguadé a Reus.
	● Olga Tragant amb NATURES, un Festival que gira al voltant de propostes artístiques que dialoguen amb la Natura, i concretament amb el paisatge rural de l'Alzina de l'Aguda, a la Noguera (Lleida).
	● Antonella D’Ascenzi i Dones que habiten cossos, un espai on la dansa investiga el gènere, creant cossos conscients que sàpiguen buscar les marques que els conflictes de gènere deixen en la nostra pell i transmetre aquest coneixement amb la dansa. El...
	● Guille Vidal-Ribas i Transmissions. Es tracta d'una conferència-espectacle que combina música, audiovisuals, paraula i moviment en viu per a explicar les danses urbanes en totes les seves dimensions.
	● Pau Estrem i el projecte "Conrear". Un taller/creació d'espectacle comunitari a la comarca de la Conca de Barberà, conduït per Cristina Martí i Toni Viñals, companyia CreaMoviment, i destinat a infants i joves de 12 a 16 anys, en el marc del Danseu ...
	● Maria Ferrer amb el projecte “15m2, Festival Internacional de Microdansa”
	● Bea Langa amb el projecte “La uZidanZa: la dansa com a intervenció en una UCI-neonatal”
	● Laia Molins amb el projecte “Ritme i Compromís”.
	● Sandra Jurado amb el projecte “Vintiquatreset”.
	● M. Pilar Sanz, Adrián Hernández i Míriam Valero amb el projecte “SocializART”.
	3.5 IV Jornades de reflexió sobre la creació dins el món de la dansa. Motors de creació
	L’any 2019 l’APdC va organitzar una primer jornada de reflexió al voltant de la creació dins el món de la dansa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB. Motors de Creació va néixer amb l'objectiu de convidar coreògrafs/es i creadors/res a...
	En les edicions de Motors de Creació s’han visitat els universos creatius de Juan Carlos Lérida, Maria Campos & Guy Nader, Big Bouncers i Sonia Gómez, Janet Novas, Pere Faura, Salva Sanchís i Amaranta Velarde. L’any 2021 els protagonistes van ser: Jua...
	Per aquest 2022 Aquesta nova edició generem una col laboració i intercanvi amb l’APDCV (Associació de professionals de la Comunitat Valenciana), convidant també una artista provinent del País Valencià i un dels nostres artistes anirà més tard en l’alt...
	Plantegem quelcom de més lúdic/pràctic com una jam d’improvisació de diferents artistes convidats (Los Informals+SLMV) que des del interior del hall de l’espai Teatre fins l’exterior de la plaça del davant, presentarien la seva proposta fet que reforç...
	Possibles Convidats 2022:
	Txalo Toloza i Laida Azcona, La Súbita (Laura Alcalà i Emma Riba), Júlia Irango, Lali Ayguade o Constanza Brncic.
	Data: 14.10.2022
	Matí: franja de 10h a 14h al Graner o Caldera, en cas de que fos necessari.
	Tarda/vespre; 16h a 21h30 sala Raval al CCCB
	3.6 Assessorament personalitzat
	Des de l’APdC hem vist com any rere any, la demanda d’aquest servei creix. Les consultes són sobre temes tan diversos com: facturació, constitució legal, com sol licitar una subvenció, etc., i és per aquest motiu que a més dels cursos que donen eines ...
	Des del 2019 hem incorporat a l’equip la figura d’una assessora jurídica pròpia que ens ajuda a la concreció de les propostes de millora per al sector que necessiten base legal.
	Des de l’inici del 2020 l’APdC ofereix a les persones associades un servei d’acompanyament psicològic. L’objectiu és acompanyar en la transició professional o de tractar aspectes laborals estrictament lligats a la dansa (conflictes laborals, estrès en...
	És un servei exclusiu per a socis i sòcies de l’APdC i és limitat. S’hi poden acollir un màxim de 20 persones a l’any, les quals han d’inscriure’s a un formulari, indicant amb quina de les dues professionals es vol fer l’acompanyament. L’adjudicació d...
	PREUS
	● Primera sessió gratuïta (entrevista informativa): presencial o online.
	● De la 1a a la 5a sessió, l’APdC pagarà el 50% de la sessió i el pacient el 50% restant directament a la psicòloga.
	● De la 6a a la 10a sessió, l’APdC pagarà el 30% de la sessió i el pacient el 70% restant directament a la psicòloga.
	● A partir de la 11a sessió, el pacient pagarà el 100%.
	Preu de la sessió 45€ + IVA
	Sessions online per 35€ + IVA
	OPCIONS
	Dues psicòlogues ofereixen el servei: Carolina Cadevall, psicòloga especialista en arts escèniques i esport, i Mariví Miranda, llicenciada en psicologia i màster de recerca en psicologia de l’esport i l’activitat física.
	Carolina Cadevall
	L’objectiu de les sessions és posar a l’abast els recursos necessaris i facilitadors per tal que els i les professionals de la dansa puguin assolir el seu màxim nivell de satisfacció personal i professional, a través de l’aprenentatge de diferents hab...
	Carolina Cadevall és psicòloga especialista en arts escèniques i esport, sempre enfocada en l’àmbit social i artístic, establint sinergies entre els dos. S’ha format al llarg dels anys amb varietat de mestres en diferents disciplines dins la dansa i e...
	Fundadora i responsable del projecte QUE TOMBA I QUE GIRA @qtombaiqgira (Psicologia, art, esport i moda)
	+ Psicòloga especialització clínica.
	+ Postgrau en Psicologia aplicada al rendiment esportiu.
	+ Especialitzada en rendiment artístic.
	+ Professora de dansa i de pilates.
	+ Impulsora i responsable dels projectes SOMDANSA (Activitats artístiques i esportives inclusives)  i IRIS PLATAFORMA (Espai de Salut Mental i Benestar).
	Formació i experiència complementària:
	Artteràpia, Mindfulness, Escenoteràpia, Psicografologia, Consciència i Reeducació Corporal, Dansa Inclusiva, Expressió Corporal, Intervenció amb víctimes de violència de gènere, Primers Auxilis Psicològics.
	Mariví Miranda
	A les sessions es treballen tan temàtiques puntuals com la seva relació amb aspectes més amplis i més profunds de la persona, que conformen el procés terapèutic i de creixement personal. El treball és a través d’una mirada humanista que considera a la...
	Mariví Miranda és Llicenciada en psicologia, té un Màster de recerca en psicologia de l’esport i l’activitat física i Postgrau en Gestió de Recursos Humans. És ballarina amateur i coneixedora del món de la dansa. La seva passió per la psicologia aplic...
	Actualment, combina la seva pràctica psicoterapèutica amb l’acompanyament a ballarins i institucions de la dansa.
	Durant el 2021 han utilitzat el servei 4 persones amb un total de 14 sessions i 3 sessions inicials informatives gratuïtes ateses per dues psicòlogues. La intenció per aquest 2022 és treballar en la difusió per trencar barreres i arribar a més persone...
	3.7 Guies bàsiques d’informació
	L’APdC disposa d’unes Guies bàsiques d’informació relacionades amb aspectes del dia a dia dels i les professionals de la dansa. Aquest any seguirem fent difusió de les guies bàsiques que es poden trobar a https://www.dansacat.org/recursos/
	Les guies bàsiques d’informació són:
	● Treballar en dansa
	● Preguntes més freqüents sobre dansa i lesions
	● Per què es lesionen els ballarins? Millora el teu rendiment i guanya salut
	● Preguntes freqüents dels treballadors per compte d’altri
	● Artista i empresari
	● Preguntes freqüents sobre les associacions
	● El projecte de la idea a la realitat
	● Fer un pressupost
	● Les subvencions públiques
	● La comunicació cultural
	● Facturació
	● Recerca de fons privats
	També hem publicat altres documents de gran servei per al sector:
	● Busques gestor cultural?
	● Ajuts públics per a projectes de dansa
	● El pla de prevenció de riscos laborals
	● Formació superior de dansa a l’estranger
	● Drets d'autor
	4. PORTAL DE DANSA A CATALUNYA  www.dansacat.org
	4.1 Difusió i dinamització del sector de la dansa
	El portal www.dansacat.org és un mecanisme de cohesió, de reflexió i de difusió de tots els aspectes relacionats amb la dansa a Catalunya. Es tracta d’un web dinàmic amb informació actualitzada sobre el món de la dansa: notícies, programació, formació...
	A més de servir com a eina de comunicació amb els socis, la pàgina web està oberta a tothom que tingui curiositat i interès pel món de la dansa de Catalunya: estudiants, espectadors, professors, ballarins, mànagers, productors, gestors culturals, fotò...
	Els socis i sòcies, a més, poden accedir a continguts exclusius (ofertes de treball i convocatòries). La pàgina conté un sistema d’autentificació per als socis per l’accés a aquests continguts exclusius. A més, disposa d’un sistema d’administració “ba...
	Dansacat.org rep una mitjana de 3.500 visites mensuals, i enviem el butlletí mensual a més de 1.400 subscriptors
	Els elements que diferencien la web de l’APdC d’altres webs del sector, a més de l’alt contingut de recursos i informació entorn la dansa, són: el Directori de Professionals i el Directori d’espectacles, la Borsa de Treball, i l’apartat de Recursos i ...
	4.2 El Directori de Professionals
	Tots els socis professionals poden publicar la seva fitxa professional a la nostra web amb el triple objectiu de fer més visible el sector professional, dinamitzar l’oferta de treball, i començar a cohesionar el col lectiu fent que els professionals c...
	4.3 Difusió de les ofertes laborals i convocatòries
	La millora dels drets laborals dels professionals de la Dansa no només s’aconsegueix modificant i estudiant la legislació en matèria laboral. És necessari que el mercat es dinamitzi, que es fomenti la demanda, que els programadors culturals coneguin i...
	L’APdC fa recerca activa de convocatòries i les publica a la part restringida del web. Qualsevol persona  pot enviar o penjar ofertes directament al web. Només aquells professionals associats poden accedir a l’oferta, essent un benefici directe per pe...
	Creiem que aquest és un servei important per tal de connectar l’oferta amb la demanda. Durant el 2022 recordarem l’existència d’aquest servei a companyies de dansa i teatres, i farem èmfasi en els internacionals (on el mercat laboral és més actiu), es...
	4.4 Recursos i documentació i Directori general
	En l’actualitat és difícil trobar determinada documentació sobre dansa a internet, en el nostre apartat de Recursos online s’hi troben: guies bàsiques d’informació, lleis educatives, reculls de premsa, fons bibliogràfic, llistat de programadors, guies...
	Envia la teva info >> Tothom qui ofereix un descompte per als socis en les activitats de formació i programació pot penjar el seu curs o la seva actuació d’una forma molt senzilla (omplint un formulari), per tal de difondre-la i donar-la a conèixer. T...
	5. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 2022
	Amb motiu d’aquesta celebració volem que el dia 29 d’abril es converteixi en un escenari on la veu i el cos dels nostres professionals hi tinguin cabuda. Habitualment l’acció del DID és una activitat participativa, que apropa la dansa a la ciutadania.... (1)
	Silvia Batet assaja amb diverses entitats i escoles del barri de Sant Andreu preparant un recorregut coreogràfic que s’inspira en la seva premiada peça Oblivion i que podreu veure el dia 29 a les 19h a la Plaça Orfila. Paral lelament, el guanyador del...
	Localitzacions:
	Sants
	17h La Turbo C/ Miquel Bleach, 32 // Actuació Due Teatre.
	17.45h Parc de la Espanya Industrial / Actuació de Bolívia Activa.
	18.30h La Comunal Riera d’Escuder, 38 // Actuació Miquel Barcelona, Oriol Mula i Manu Sabaté.
	19h La Lleialtat Santsenca Carrer d’Olzinelles, 31 // Assaig Obert de Get Back.
	19.30h Can Batlló Carrer de la Constitució, 19 // Lectura del manifest, pica-pica i actuacions de grups de ball en línia i sevillanes de l’espai.
	Les transicions entre espais les guiarà La Precària (Irene Garcia).
	Sant Andreu
	19h Plaça Orfila // Actuació de les diferents escoles i entitats que intervenen en l’acció: Gemma Dansa, Herminia Espejo, Esbart Maragall i La Lírica de Sant Andreu.
	19.15h Acció ballada itinerant (principi i fi a la Plaça Orfila).
	19.30h Plaça Orfila // Lectura de manifest a càrrec de Toni Jodar i Beatriu Daniel, d’Explica Dansa.
	Horta-Guinardó
	19h Plaça Meguidó // Acció ballada amb les diferents escoles i entitats que intervenen en el projecte.
	19.40h Fi de l’acte.
	5.1 L’Agenda de la Dansa
	Amb l’objectiu de mostrar a la ciutadania la riquesa d’aquest art recollim tota la programació de dansa de Catalunya que es du a terme amb motiu d’aquesta celebració (teatres, escoles, centres de creació i centres cívics, activitats dels barris al car...
	5.2 Missatge del DID
	Un dels actius més importants del Dia Internacional de la Dansa és l’encàrrec i lectura del missatge o manifest que any rere any s’ha encarregat a diferents professionals del sector. Aquest any el firmaran el tàndem Explica Dansa format per Toni Jodar...
	5.3 Difusió als mitjans de comunicació
	El Dia Internacional de la Dansa és el moment per excel lència en què l’APdC té més contacte i presència als mitjans de comunicació. Mitjans com TVE, Betevé, La Xarxa o Catalunya Ràdio entre molts d’altres s’han fet ressò de la celebració. A més, hem ...
	6. POLÍTIQUES CULTURALS
	Des de l’APdC treballem conjuntament amb diferents entitats públiques i privades per tal de tirar endavant polítiques mitjançant activitats i projectes que puguin afavorir el diàleg i desenvolupar la realitat de la Dansa i els seus professionals a Cat...
	6.1 Diàleg amb les administracions
	Durant el 2022 continuarem assistint a les reunions de seguiment amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, amb dos objectius clars: Activar l’exhibició i la difusió, i el Suport a la creaci...
	6.2  Activar l’exhibició i la difusió
	Des de l’APdC durant el 2022 continuarem amb els objectius marcats l’any passat. Tornarem a incidir en la necessitat de crear un circuit de dansa, crear nous públics, i buscar l’equilibri entre creadors emergents i consolidats.
	Actualment, Catalunya té una escena diversa i rica en l’àmbit de la dansa, amb l’existència de companyies, creadors, espais i programadors que treballen per fer possible l’enllaç entre el procés creatiu de la dansa i el seu públic. Aquesta combinació ...
	FEM DANSA, forma part d’un pla de d’impuls de la dansa (2016-2017) que té voluntat de continuïtat en els propers anys, i consta de sis accions específiques que complementaran les polítiques de foment de la dansa, a fi de crear un escenari a Catalunya ...
	FEM DANSA és una proposta que planteja la creació d’un petit circuit municipal integrat per 8 o 10 teatres de menys de 500 localitats, per fer una programació específica de dansa de companyies catalanes i activitats formatives de creació de públics. E...
	Les dades del projecte es poden resumir de la següent manera:
	Fem Dansa 2021: 5 municipis / 28 accions-funcions / 23 creadors
	Fem Dansa 2020: 5 municipìs / 45 accions-funcions / 21 creadors
	Fem Dansa 2019: 5 municipis / 42 accions-funcions/ 20 creadors
	Fem Dansa 2018: 7 municipis / 54 accions-funcions/ 26 creadors
	Fem Dansa 2017: 6 municipis / 36 accions-funcions / 17 creadors
	Fem Dansa 2016: 4 municipis / 27 funcions-accions / 16 creadors
	El Sismògraf (Olot)
	Després de sis anys de trajectòria, el Festival Sismògraf d'Olot es va convertir durant el 2015 en un mercat estratègic del sector de la dansa, l'epicentre de la dansa a Catalunya. Es tracta d'un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i el ...
	Des de l’APdC aprofitarem que al 2022 ja ha deixat de ser mercat estratègic per organitzar una nova trobada amb altres associacions de professionals de la dansa de l’estat espanyol i mantenir el festival com a referent per al nostre sector. L’objectiu...
	6.3 Circula! Tren de creació i formació en dansa. Vuitena edició d’un projecte d’àmbit estatal (Madrid / València / País Basc / Catalunya / Andalusia / Cantàbria, Galícia, Astúries / Balears / Múrcia)
	Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels nostres professionals va néixer l’any 2015 "Circula", una iniciativa col laborativa, de relació amb diferents agents articuladors del sector, que vol fomentar i facilitar l'exhibició de peces de dansa i ac...
	La iniciativa, que pretén fomentar la formació i la visibilitat de peces amb el moviment i el cos com a eix central, inclou una bossa econòmica fixa per a la realització de la peça seleccionada i la proposta formativa confrontant a la proposta escènic...
	6.4 “Balla’m un llibre”
	Des del 2015, l'APdC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitzen a finals d’abril una acció a les Biblioteques de diferents ciutats de Catalunya, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dansa i de la Diada de...
	Unim literatura i dansa amb la voluntat de potenciar les dues arts i a partir de la suma, propiciar l’augment del seu consum. Partim del material literari de les Biblioteques per buscar la participació dels lectors a l’hora de triar un llibre. Aquesta...
	Els projectes seleccionats es van desenvolupar al llarg del 2021, amb estrena a Barcelona i cinc actuacions en biblioteques de diferents municipis del territori català.
	Al 2022 s’han creat dues noves convocatòries de creació, que se sumaran al catàleg de peces creades en anys anteriors i giraran arreu de les biblioteques de Catalunya. La convocatòria ha girat al voltant de dos autors que seran commemorats per la Gene...
	De les 17 propostes rebudes, la comissió de selecció, formada dos membres de junta de l’APdC (Guille Vidal-Ribas i Viviane Calvitti, a més de Cèsar Compte com a secretari sense vot) i dos membres designats pel Servei de Biblioteques, ha seleccionat le...
	Mireia de Querol Duran i Urša Sekirnik amb ‘Bestiari Dixit’, proposta al voltant de l’escriptor Joan Fuster
	Bestiari Dixit és un duet de 15-20 min de durada on els aforismes i el format del llibre Bestiari de Joan Fuster serveixen com a base i disparadors d’imaginaris. El moviment i la paraula tenen el rol central en aquesta proposta, que esdevindrà una per...
	Clio van Kerm amb una peça basada en l’univers del poeta, crític, traductor i lingüista Gabriel Ferrater
	Clio van Kerm retrata amb aquesta peça la dimensió més polifacètica de Gabriel Ferrater, abordant la seva producció literària sense oblidar la seva vida íntima, els detalls de la qual estan barrejats dins els seus poemes. Traslladarà l’univers del poe...
	La gira del Balla’m un llibre
	Els projectes seleccionats es desenvoluparan al llarg del 2022, amb estrena a Barcelona i quatre actuacions a biblioteques de diferents municipis del territori català. En cas que per mesures i protocols sanitaris amb motiu de la COVID-19, no es puguin...
	El projecte Explica Dansa de Toni Jodar i Beatriu Daniel farà la introducció de les sessions en format píndola audiovisual. Serà un material del què disposaran les biblioteques i que faran arribar als assistents, que tractarà de forma breu i amena el ...
	A banda dels nous projectes seleccionats, aquest 2022 seguiran girant 3 propostes d’edicions anteriors: Olor de menta, de La Súbita; La divina, de Las dueñas del balón; i El ball de les cireres, de Patricia Hastewell Puig. Entre totes les peces arriba...
	6.5 Assessors experts en dansa – Consell de la Cultura / El Graner
	A l’APdC també participem en diferents comissions assessores com la del Consell de Cultura i de les Arts de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca, encara que no suposi la realització d’un projecte concret amb el segell de l‘APdC, sí suposa moltes h...
	6.6 Corredor Cultural Mediterrani
	Trobada professional València / Balears / Andalusia i Catalunya
	En el marc de la nova edició del festival Dansa València, els equips professionals i de junta de les associacions de València, Balears, Andalusia i Catalunya es trobaran per compartir coneixement al voltant de les realitats del nostre sector. Comparti...
	Un primer pas per poder dissenyar accions futures que ens apel lin als professionals de l’arc mediterrani.
	6.7 Premis Dansacat
	Els Premis Dansacat van néixer amb l'objectiu de reconèixer, incentivar i promocionar el treball dels professionals de la dansa a Catalunya, recollint les diferents realitats, contemplant per una banda el seu vessant més artístic i també el social.
	El lliurament de l'edició 2019/2020 estava previst per al maig del 2020 a la Sala Apolo i va haver d'ajornar-se a finals d'any per la pandèmia. Finalment es va cancel lar la festa de lliurament i es va substituir per 11 vídeos, un per cada categoria d...
	Aquest any recuperem l'esperit festiu dels premis i tornem a la Sala Apolo per organitzar un lliurament de premis de la professió que serveixi també de trobada aglutinadora del sector i de visibilització de la dansa. La data prevista és el 24 d’octubr...
	Es mantenen les 11 categories i s'està estudiant incorporar-ne una sobre Vídeodansa i una altra per donar valor a estructures que fomentin el desenvolupament de la creació en dansa.
	Espectacle
	Espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya.
	Coreografia
	D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya.
	Interpretació
	Ballarí o ballarina d'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya.
	Espai Escènic
	D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. (1)
	Disseny d'il luminació
	D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. (2)
	Espai sonor
	Música i/o ambient sonor d'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya.
	Vestuari
	D'un espectacle estrenat a Catalunya entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, creat per una persona professional o companyia amb activitat principalment a Catalunya. (3)
	Projecte pedagògic
	Projecte, iniciativa, escola o entitat que, entre el setembre del 2020 i el juny del 2022, hagi destacat per la seva tasca al voltant de la pedagogia de la dansa a Catalunya.
	Projecte social
	Projecte, iniciativa o entitat que entre setembre 2020 i juny 2022 hagi treballat la dansa des del vessant social.
	Premi a la trajectòria (individual o d’una companyia, projecte, entitat…).
	Trajectòria d'un professional individual, companyia, projecte, iniciativa, esdeveniment o entitat relacionats amb la dansa des de qualsevol vessant (creativa, social, pedagògica, de difusió…) que es consideri que es mereix un reconeixement. El premi a...
	El Premi al Soci
	Categoria que es fixa en aquells associats i associades amb més entrega a l'APdC. El premi al soci l'escollirà la Junta.
	Una comissió d'experts, formada per coreògrafs, ballarins, gestors, programadors, de diverses edats i de diferents províncies de Catalunya, escollirà els 3 finalistes de cada categoria. Posteriorment, al setembre, obrirem votacions de manera pública p...
	7. POLÍTIQUES EDUCATIVES
	7.1 Anàlisi de la legislació en Dansa
	Seguint en la línia de representar i defensar la Dansa arreu, a més de col laborar activament en la implementació de qualsevol mesura que en millori la seva situació, aquest 2022 seguirem treballant en temes de legislació educativa entorn a la dansa.
	Reivindicarem que la Dansa tingui els mateixos drets i atenció que altres ensenyaments artístics, per aquest motiu aquest 2022 mantindrem la línia de treball amb advocats especialistes en matèria d’educació. Els seus informes ens permeten tenir una in...
	Continuarem comptant amb l’acompanyament de Raül Juncos Castillo (Cap de Servei - Ens. Artístics i Esportius D.G. de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial), per posar llum al laberint que és el sistema de titulacions espanyol (del qua...
	Amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb l’Institut del Teatre hi tenim un contacte fluït per tal d’estar informats de les novetats legislatives i els canvis en matèria de Dansa i veure les possibilitats de col laboració.
	7.2 Diàleg amb les administracions
	És un camí de llarg recorregut. Continuarem treballant juntament amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i amb la Direcció General d'Ensenyaments de règim especial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per facilitar ...
	Pel que fa al Ministerio, hi hem estat en contacte en relació a la Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Una de les nostres prioritats és seguir treballant perquè els centres que proposen ensenyaments superiors de dansa puguin ...
	Pel que fa al Departament d’Ensenyament, al setembre de 2021 es va publicar el Decret 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa  que deroga el Decret 179/1993. Del 2011 a 2014 vam col laborar...
	Per altra banda, hi seguirem en contacte per tot el que fa referència a titulacions pròpies en dansa u en relació a les restriccions i protocols COVID imposades als centres de formació.
	7.3 Difusió de documents claus
	L’APdC continuarà la difusió de la Guia de contractació laboral per a professors de dansa publicada al gener de 2017. Aquesta guia té per objectiu resoldre tots els dubtes dels professors de dansa a l’hora de ser contractats per tal d’impartir dansa e...
	7.4 Metodologia de treball en l’àrea d’educació
	Per a aconseguir els nostres objectius, seguirem propiciant processos participatius.
	- L’àrea d’educació de l’APdC la continua liderant una comissió d'especialistes en educació de la Dansa. Aquesta comissió té com a objectiu fer el seguiment dels temes d'educació, per tal d’ajudar a la junta a posicionar-se. Aquesta comissió està form...
	- Organitzarem grups de discussió, per tal d'analitzar les necessitats i mancances del sector. En aquest sentit, continuarem centrant-nos en les titulacions, organitzant trobades online amb representants del sector Català, com IT i IEA Oriol Martorell.
	- Implicarem als agents del sector, com el Departament d’Ensenyament, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut del Teatre, l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, l’Associació de Professors de les Comarques de Tarrago...
	7.5 REDE / Red de Danza y Educación
	Aquest 2022 centrarem els esforços en el projecte REDE (Red Estatal de Danza y Educación). L'APdC i l'Associació de Professionals de la Dansa de País Basc (Adde) s'han unit per impulsar no només la presència sinó també bones pràctiques de la dansa als... (1)
	Aquestes són les associacions de professionals de la dansa que avui dia conformen el projecte REDE
	●     APdC Catalunya
	●     ADDE País Basc
	●     APDA Astúries
	●     Movimiento en Red Cantabria
	●     APDCyL Castilla y León
	●     APDCV Comunitat Valenciana
	●     ASPCM Comunitat de Madrid
	●     PAD Andalusia
	●     APDRM Múrcia
	Accions clau de REDE
	Aquestes nou Associacions Professionals de Dansa de les diferents comunitats autònomes s’han sumat al repte d’impulsar conjuntament la creació de REDE. Es volen dur a terme quatre accions clau en la primera fase de creació del projecte (2020-2022):
	1) Identificar els agents i recursos de bones pràctiques de dansa a l’escola a nivell estatal i visibilitzar-la través de les pàgines webs de les associacions de professionals de dansa autonòmiques.
	2) Proporcionar assessoria, coordinació i cooperació intersectorial amb els agents i administracions educatives autonòmiques i estatals competents per aconseguir incrementar la presència de la dansa i dels professionals de la dansa en els ensenyaments...
	3) Dissenyar i desenvolupar un pla de formació pilot de bones pràctiques de dansa en Educació Infantil, Primària, Secundària.
	4) Donar suport a una investigació de la normativa i de la pràctica educativa de dansa en els centres escolars a nivell estatal.
	7.6 Procés de treball al voltant de l’ordenament de les titulacions en dansa.
	Les titulacions i sortides laborals dels professionals de la dansa és una qüestió que fa molts anys que treballa l’APdC a través de la comissió d’Educació. Reivindica sortides professionals i qualificacions dignes pel sector, equiparables a altres sec...
	Durant el 2022 l’APdC continuarà la feina feta l’any anterior: trobar-se amb diferents agents per tractar aquest tema. La intenció d’aquestes trobades és compartir inquietuds i necessitats per part de diferents actors dels sector, des de les associaci...
	En aquest sentit, l’APdC treballa en dues línies simultàniament:
	- A Catalunya, des de juny de 2021, i a partir de reunions prèvies durant tot l’any 2021 amb IT i Oriol Martorell per recollir inquietuds i necessitats, es crea un grup de treball per fer un estudi exhaustiu d’itinerari educatiu, titulacions i sortide...
	- A Espanya, es treballa amb la resta d’associacions de professionals de la dansa, liderades per Danza-T, en fer una proposta de millora en les titulacions.
	7.7. Cens d’escoles i centres de formació de Dansa
	L’APdC, en associació i coordinació amb el Col lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya (CPCPDC) i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya (AEDA), han iniciat l’actualització del cens d’escoles de dansa elaborat a...
	Per assolir aquest objectiu s’han previst les següents accions:
	- REALITZAT. Elaboració d’un inventari comú de centres que desenvolupen accions de formació en dansa de forma estable i un llistat d’espais o pràctiques de formació ocasional, a partir de les dades de que disposen les entitats impulsores i un període ...
	- REALITZAT. Tramesa d’una enquesta al directori i realització d’entrevistes.
	- EN FASE DE PRODUCCIÓ. Convocatòria de sessions de retorn i contrast dels resultats.
	L’informe definitiu es preveu per a setembre de 2022.
	8. BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
	8.1 TAD- Taula de Transició dels Artistes de la Dansa
	Dedicar-se al circ o la dansa requereix llargs períodes d'entrenament per tenir una vida professional relativament curta, comparada amb altres sectors. Què passa un cop es deixen els escenaris?  La transició cap a noves ocupacions acostuma a ser un ca...
	La TAD posava el focus en conscienciar als ballarins/es des de joves així com el seu entorn familiar, per poder redirigir, si és necessari, les limitacions que puguin sorgir durant la seva carrera i aprofitar l'experiència i coneixement per reforçar l...
	L’any 2021 es va tornar a activar la taula compartint camí amb els Professionals del Circ, amb qui ja havíem establert ponts tenint en compte les similituds en la carrera professional. La línia d’acció es va materialitzar en la creació de la primera b...
	8.2 Oportunitats. II Beca de Transició Professional
	La dansa implica un esforç físic, mental i emocional extraordinari des de molt joves i aporta unes aptituds i habilitats, útils en molts àmbits. Els ballarins/nes tenen capacitats i talents desconeguts socialment i la seva vida professional és general...
	OPORTUNITATS: Beca de transició per a professionals de la dansa
	L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya convoca la segona edició d’Oportunitats: Beca de Transició per a Professionals de la Dansa, una iniciativa que té per objectiu impulsar la formació dels nostres professionals en el camí cap a la t...
	Presentació:
	Els candidats i candidates han de ser socis o sòcies de l’APdC i han de fer arribar a l’APdC:
	Informació que es demana:
	-Sol licitud
	-Pressupost de despeses del projecte de transició (matrícula de la formació, llibres, altre material...).
	Informació de la sol licitud:
	-Currículum professional.
	-Carta motivació a l’hora de triar la formació (per què, com es durà a terme, perspectives de futur,..).
	-Descripció i currículum del curs
	-Carta d’acceptació al curs de formació
	-Certificat acadèmic si és el segon any formatiu
	Remuneració: La remuneració total és de 2.000 euros i la comissió pot decidir dividir la quantitat en més d’una beca segons els projectes presentats. La quantitat es pot atorgar completa o en part, segons les necessitats
	Requisits: (1)
	-La formació s’ha de dur a terme majoritàriament durant el 2022.
	-Haver estat professional de la dansa com a mínim 10 anys.
	-Haver actuat com a ballarí en algun moment dels 24 mesos anteriors a la data d’entrega de la sol licitud.
	Procediment de selecció: Una comissió formada per diferents professionals de la dansa atorgarà la beca i farà l’acompanyament del professional seleccionat.
	Calendari: tardor 2022
	A la primera edició de la beca es van presentar un total de 7 projectes.
	8.3 CONARTE Confederación de Artistas – Trabajadores del Espectáculo / DanzaT – Red de Trabajadores de la Danza
	A finals de desembre de 2013 es va dur a terme la unió sindical del món de l'espectacle a nivell estatal i va néixer CONARTE, Conferación de Artistas - Trabajadores del espectáculo, fruit de la unió de les dues federacions existents fins la moment: la...
	L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha entrat de nou a formar part d’aquesta entitat sindical de caire estatal.
	Els sindicats que formen part de la nova organització són:
	Associació d'Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears
	Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya
	Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
	Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid
	Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias.
	Asociación de Actores y Actrices de Asturias.
	Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana
	Unión de Actores de Canarias
	Unión de Actores de la Región de Murcia
	Asociación de Actores y Actrices de Galicia
	DanzaT – Red de Trabajadoras de la Danza
	D’altra banda, la unió del nostre sector a nivell sindical es va materialitzar el passat 2021 amb el naixement d’una nova federació, en aquest cas d’entitats que uneixen la veu de la dansa a nivell estatal.
	Danza-T, la Red de Trabajadoras de la Danza es va oficialitzar aquest any amb la voluntat de ser un instrument de cooperació entre les associacions representatives de les i els professionals de la dansa. Té per objectius la promoció, representació i d...
	Danza- T, Red de Trabajadoras de la Danza és una plataforma que agrupa associacions de professionals de la dansa de l'Estat Espanyol; Professionals de la Dansa, de la Comunitat valenciana; Adde, del País Basc; l'Associació de Professionals de la Dansa...
	8.4 Comissió de cures i bones praxis
	La tasca que fa l’APdC no seria possible sense les comissions formades per socis i sòcies de l’entitat, que de forma voluntària col laboren a abordar nombrosos temes que afecten el sector de la dansa. Uns espais de debat, de participació i de treball ...
	Precisament, a l’últim trimestre del 2021, es va formar la comissió de cures i bones praxis, que pretén posar la mirada i el centre en la vida, les relacions i el benestar individual i col lectiu des d’una mirada feminista i de manera transversal. Té ...
	Objectius
	Algunes de les accions on es vol incidir pel 2022 són:
	● Feminismes
	● Bones praxis dins el sector
	● Comunicació no-violenta
	● Recursos coeducatius
	● Acompanyament emocional i psicològic
	● El sector en xarxa, cooperativisme
	● Propostes de formacions en els àmbits socials, culturals, comunicatius, relacionals, etc.
	El primer projecte en el que està treballant és en un protocol de bones praxis per a tota l’activitat de l’APdC. Ha d’englobar la prevenció de tot tipus d’abusos i males praxis, així com els passos a seguir per abordar els casos que es reportin a la c...
	9. PLA DE COMUNICACIÓ 2022
	Som conscients que el nostre treball és complex d’explicar, i treballem en un sector petit -però en creixement- que sovint no té la visibilitat necessària, per això l’APdC aposta per la comunicació com a eina clau. L’Associació de Professionals de la ...
	9.1 Comunicació corporativa
	Dins del pla de comunicació global, la consolidació de la nostra imatge, les comunicacions periòdiques i la nostra web són elements claus. Durant el 2022 continuarem treballant en la millora de la nostra imatge per consolidar-nos com una referència en...
	9.2 Butlletí, comunicats i publicacions
	Pel que fa a les nostres comunicacions periòdiques amb els associats, durant el 2022 se centraran en:
	● Butlletí mensual vinculat a l’actualització web, amb notícies del sector i de l’APdC, espectacles en cartell i cursos, descomptes per als socis, convocatòries i ofertes de feina.
	● Enviament de comunicats amb informacions d’interès (subvencions, convocatòries urgents, ofertes de feina, assemblea, Dia Internacional de la Dansa,...) per correu electrònic.
	● Publicacions (com la Guia de contractació laboral del professorat de dansa) en format digital, etc.
	Utilitzem Mailchimp per a fer alguns enviaments de comunicats. Aquesta eina ens permet tenir estadístiques i veure quins continguts són els que més interessen al sector, així com poder segmentar les nostres comunicacions.
	9.3 Pàgina web
	Un element clau de la nostra comunicació és la web www.dansacat.org (mitjana de 3.500 visites mensuals), creada l’any 2008, i renovada totalment al 2020, amb un nou disseny i adaptada a qualsevol dispositiu (desktop, mobile, tablet).
	A www.dansacat.org diàriament actualitzem una gran quantitat d’informació. Disposem de formularis que permeten al visitant afegir la seva informació, i posteriorment, la responsable de comunicació edita aquest text i el publica. Els formularis ens aju...
	Mitjà de comunicació de referència
	Tenim un web de referència i ens hem convertit en un mitjà de comunicació on moltes companyies i professionals difonen les seves activitats de formació i programació, i on molts amants i professionals de dansa entren per informar-se. Durant el 2022 vo...
	Com ja hem apuntat, volem fer visible la feina de l’APdC i donar-la a conèixer amb més detall. Arribar a més lectors, especialment persones interessades en diversos estils de dansa.
	D’altra banda, l’APdC està en contacte amb altres mitjans de comunicació per fer difusió de les activitats. Durant el 2022 durem a terme les següents tasques:
	● Actualització periòdica de base de dades de periodistes i mitjans de comunicació especialitzats en dansa i en cultura de tota Catalunya.
	● Conversa (presencial o telefònica) mitjà a mitjà per a tenir un tracte personalitzat per tal d’aconseguir que els mitjans ens tinguin com a referència davant de dubtes, problemàtiques, dia internacional, etc.
	● Redacció de notícies i enviament de notes de premsa amb els fets noticiables.
	● Recerca i arxiu del clipping. Buscar en quins mitjans apareixem i fer-ne un seguiment, així com gestionar un arxiu amb el material imprès.
	9.4 Campanyes de captació de socis/es
	Al 2022 la captació de sòcies seguirà sent una prioritat. Invertirem més temps i esforços en créixer però també en mantenir els socis i sòcies actuals. Volem créixer per a tenir més representativitat del sector i per augmentar els ingressos propis. So...
	Disposem d’un llibret d’avantatges que resumeix què és l’APdC i quin serveis ofereix i unes guies bàsiques d’informació que són eines clau de captació.
	Durant el 2022 seguirem treballant des de la comissió de comunicació i captació de sòcies creada el 2020 per donar visibilitat, acostar-nos a nous col lectius i fomentar l’adhesió de noves persones associades
	Accions de captació i fidelització que durem a terme:
	● Establir ponts amb les escoles de dansa i els estudiants a punt d’acabar la formació professional per acompanyar-los entre l’etapa formativa intensiva i la professional.
	● Promocions especials per associar-se almenys dues vegades a l’any, estiu i hivern.
	● Campanya per fomentar la figura de la persona associada ambaixadora de l’APdC: “Ajuda’ns a créixer” . Per cada persona que portin deixen de pagar una quota tant la sòcia com la persona nouvinguda. Si en porten 6 tenen un any de franc (promoció vigen...
	● Campanya de captació d’Amics i Amigues de la dansa.
	● Fidelitzar a la persona associada mantenint i millorant els descomptes i els avantatges, continuant oferint sortejos per a espectacles i amb una comunicació segmentada i més personalitzada.
	● Gestionar la recuperació de les baixes a través de les promocions anuals.
	Treballarem per aconseguir més avantatges directes per als associats
	L’APdC ofereix avantatges associats al carnet de soci/a. El nostre principal handicap és que la nostra raó de ser, i per tant, el gruix del nostre treball diari té una visibilitat reduïda, ja que treballem principalment en estudis, grups de pressió, a...
	Per pal liar aquesta sensació, a més d’un important treball pedagògic i de comunicació, també hem optat per desenvolupar una línia d’avantatges, que donen un caire més tangible al fet de ser soci/a de l‘APdC. Aquests avantatges i descomptes requereix ...
	Exemples dels avantatges que ofereix el carnet APdC:
	● Assessorament legal il limitat
	● Classes tècniques i cursos de formació a preu molt reduït
	● Entrades a preu reduït als teatres catalans (des de 8€ fins a un 20% de descompte)
	● Preu especial en una pòlissa de salut
	● Descomptes en cursos de Dansa
	● Preus especials en sales de lloguer, serveis professionals i independents (fotògrafs, terapeutes,...)
	● Participació en sortejos d’entrades per a espectacles
	Aquests avantatges faciliten el dia a dia dels professionals. Aconseguint descomptes associats al carnet gràcies a les gestions de l’APdC, les despeses derivades de la formació, la investigació, la producció,..., es redueixen. D’aquesta manera els pro...
	9.5 Web 2.0 –Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Vimeo i Wordpress
	Durant el 2022 seguirem apostant per la comunicació 2.0, una forma de comunicar-se en què l’APdC passa a ser el mitjà de comunicació i en què hi ha molta més interacció i feedback. Per aquest motiu hem elaborat un exhaustiu pla d’acció a les xarxes so...
	D’una banda, seguim presents a Facebook (www.facebook.com/APDC.Dansa), on ja tenim 7.900 amics i on seguim penjant les notícies que publiquem a www.dansacat.org, interactuant amb els seguidors, enllaçant continguts interessants de tercers, etc. Aquest...
	També seguim creixent a  Twitter  (@APdCDansa) –on ja tenim més de 3.480 seguidors- i on cada vegada aconseguim més interacció i contacte amb els professionals.
	El compte d’Instagram és sens dubte el que ha viscut un creixement més exponencial (passant de 3.200 a 4.100 followers), un mitjà amb el qual seguirem invertint esforços per acostar-nos a les generacions més joves de professionals i aficionats de la d...
	Recentment s'ha obert el canal professional de Linkedin, on es postegen les notícies més relacionades amb l'àmbit laboral-sindical.
	D’altra banda, volem seguir potenciant la vessant audiovisual i per tant el nostre canal de Vimeo (https://vimeo.com/apdc) on mostrem tot aquell contingut audiovisual que generem amb els nostres projectes: DID, accions participatives, vídeo corporatiu...
	10. METODOLOGIA DE TREBALL
	10.1 Gestió des de la perspectiva participativa
	L’APdC vol posicionar-se com a l’organització que representa al sector professional de la Dansa des d’una visió global, professional i des de una coherència i transparència en la gestió. Sabem que no podem satisfer a tothom i algunes de les nostres lí...
	10.2 Normativa interna: Estatuts, normativa de funcionament
	El funcionament de l’APdC es regeix per uns Estatuts, aquests estableixen les finalitats de l’associació i com s’organitza. També defineixen els òrgans de govern de l’APdC. Aquests són: l’Assemblea General (que recull la veu i el vot de tots els assoc...
	Estatuts>> Els Estatuts de l’APdC, la darrera modificació dels quals va ser aprovada al 2008, estableixen les característiques de l’Associació, que es descriu com un organisme de caràcter professional, autogestor, independent, i autònom per a agrupar ...
	Normativa de funcionament de la Junta Directiva>> Aquesta normativa estableix que és la Junta Directiva qui pren les decisions estratègiques i l’equip de treball qui les executa. En aquest sentit, es defineixen quines responsabilitats té cadascú; l’eq...
	Plans Estratègics i treball intern>> Els Plans Estratègics de l‘APdC defineixen les principals línies d’acció o el posicionament de futur; on volem arribar i com ho volem fer. El treball que duem a terme des de la seu de l’APdC exigeix que l’estructur...
	10.3 Treball en xarxa
	Creiem que la unió dels esforços de tot el col lectiu de la Dansa i de la societat en general és una de les vies més idònies per a construir un panorama on les arts i els artistes puguin treballar amb totes les seves potencialitats. Portem a la pràcti...
	● Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
	● Associacions de Professionals de la Dansa del País Basc, de Valencia, Galícia, Madrid, Astúries, Cantàbria, Andalusia, Illes Balears i Múrcia
	● Associacions de Professionals de les Arts Escèniques i la cultura en general
	● Associació de Professionals de la Gestió Cultural
	● Centres de creació: La Caldera i el Graner.
	● Mercat de les Flors i Sant Andreu Teatre
	El treball diari de l’APdC no s’entendria sense la implicació, solidaritat i complicitat dels associats i associades, professionals que són la força i el motor de l'associació, i del conjunt del sector. Treballem conjuntament amb tota la professió i t...
	11. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT
	La generació de recursos econòmics propis és un factor cada vegada més important per a la supervivència de les organitzacions, però també ho és per a compartir projectes que es poden treballar en comú. La gestió del pressupost de l’associació cada veg...
	11.1 Ingressos propis
	El 46% dels recursos de l’APdC són recursos propis que provenen de les quotes dels associats. Aquestes quotes sufraguen costos derivats de l’estructura i altres conceptes que no es poden cobrir a partir de les subvencions (infraestructura, recursos hu...
	11.2 Rendiments d’activitats i patrocinis
	El 7% dels ingressos es generen a partir de les activitats que poden, per la seva naturalesa, ser objecte de cobrament i per fonts privades. Per exemple, els cursos que s’organitzen directament des de l’APdC, o a través dels baners al nostre portal we...
	11.3 Suport públic
	Comptem amb el suport de diverses institucions, a qui agraïm la col laboració i gràcies a les quals podem tirar endavant els projectes i activitats de l‘entitat:
	 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
	 Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
	 Diputació de Barcelona
	 INAEM. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
	12. RECURSOS HUMANS
	L'estructura de l'APdC està formada pels socis, la junta directiva i l'equip de treball.
	La Junta directiva per al període 2020-2023 està formada per: Xevi Dorca (president), Gemma Calvet (vicepresidenta), Guille Vidal-Ribas (secretari), Marta Piñol (tresorera), Arantza López Medina, Laia Santanach, Viviane Calvitti, Sandra Marín, Junyi S...
	L'equip de gestió està format per Cèsar Compte Margalef (Gerència i Coordinació), Aina Bujosa (Coordinació de Projectes), Martín Zaragüeta (Responsable de Comunicació), i Gemma Daban (Atenció a les persones associades i administració).
	12.1 Socis
	L’APdC aplega ballarins, coreògrafs, pedagogs i professors, gestors culturals, crítics, especialistes en salut,..., en definitiva, tot professional de qualsevol procedència que tingui una activitat professional relacionada amb qualsevol tipus de Dansa.
	12.2 Junta Directiva
	Xevi Dorca, President
	Coreògraf, Ballarí, Actor, completa els estudis a l'Institut del Teatre de Barcelona en el Departament de Dansa Contemporània. El 2008 aconsegueix l'equivalència a Estudis Superiors en l'especialitat de Coreografia i Tècniques de la Interpretació de l...
	Gemma Calvet, Vicepresidenta
	Professora de dansa clàssica i de dansa creativa per a nens. S’ha format a Barcelona amb professors com Carmen Roche, Bernadette Itey o Anne Mittelholzer. Va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i posteriorment Pedagogia de la Dansa a l’In...
	Guille Vidal-Ribas, Secretari
	Barcelona, 1988. Cursa la llicenciatura en humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i un màster en estudis teatrals per la Universitat Autònoma de Barcelona. En paral lel, es forma a diversos centres en art dramàtic, dansa i cant. El seu camp...
	Marta Piñol, Tresorera
	Barcelona 1987. Vinculada des de petita a les arts escèniques i la música, es llicencia en Publicitat i Relacions Públiques a l'UPF. Exerceix com a relacions públiques en el sector del disseny. Anys més tard i després de cursar el Postgrau en Producci...
	Laia Santanach, Vocal
	Ballarina, coreògrafa i professora de dansa. Es forma a diverses escoles de Barcelona i obté l'Advanced en tècnica clàssica per la RAD, i posteriorment la convalidació d'estudis a l'Isntitut del Teatre. Ha treballat amb companyies com La Gelabert -Azz...
	Sandra Marín, Vocal
	Sandra Marin Garcia va estudiar dansa clàssica al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre. La seva carrera professional va començar amb la companyia Concert Dansa Dark, dirigida per la Guillermina Coll. Dos anys més tard va marxar ...
	Arantza López Medina, Vocal
	Nascuda a Barcelona. Diplomada en Magisteri, especialitzada en Educació Especial, postgraduada en Migració i minories i Màster en Dansa Moviment Teràpia. Des de 1980 es forma en dansa i teatre amb coreògrafs i mestres d'àmbit nacional i internacional....
	Junyi Sun, Vocal
	Premi Millor Ballarí amb Dancing with Frogs de la companyia Sol Picó (Els premis de la Crítica 2017) i Premi Revelació amb Kyla, dirigit per Adrian Devant (Els premis de la crítica 2014). Es va iniciar en les arts marcials i ha participat en diversos ...
	Viviane Calvitti, Vocal
	Diplomada en magisteri al Brasil. Estudis de Dansa Clàssica, Dansa Moderna, Contemporani i Jazz a la ciutat de Sao Paulo i examen de la Royal Academy of Dancing de Londres. A Barcelona es perfecciona en la tècnica Release, al Contacte Improvisació i M...
	Júlia Faneca, Vocal
	Formo part de l'Apdc des de fa 12 anys. Durant aquest temps la meva implicació ha passat per formar part de la TAD, la Taula de Transició dels Artistes de la Dansa, i ser col.laboradora mensual durant dos anys de la recerca d'ofertes, ajuts i audicion...
	12.3 Equip de treball
	Gemma Daban, Responsable d’atenció a les persones associades
	Vaig estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Pompeu Fabra. Després de deu anys d’experiència en el sector privat en diferents posicions de comerç internacional i administració, el 2009 m’incorporo a l’ APdC com a responsable de l...
	Aina Bujosa, Coordinadora de Projectes
	Vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i el Màster Oficial en Gestió Cultural a la Universitat de Barcelona. En l'àmbit professional, m'he especialitzat en comunicació cultural i producció en arts escèniques. Sóc cofundadora d...
	Cèsar Compte, Gerència i coordinació general
	M’incorporo a l’APdC el 23 de juliol de 2012. Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Humanitats per la UOC, he estat g...
	Martín Zaragüeta, Responsable de comunicació
	Vaig estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i Màrqueting Digital a ESADE. La meva trajectòria professional ha estat sempre vinculada a la comunicació i a la cultura. Vaig començar l’any 2007 com a redactor de diversos mitjans i tre...
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