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Per un futur més solidari, més cultural i més
lliure... I amb més Dansa.



Estimats i estimades companyes de professió, 

Tornem a obrir una nova legislatura a
l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya i ens trobem en un procés electoral on
es presenten dos equips diferents. Penso
sincerament que aquesta singularitat és una
bona notícia, una gran oportunitat, i m’alegraria
molt veure com aquest fet ens mobilitza a totes i
a tots i ens impliquem en el procés. Desitjo de
tot cor que a les urnes hi hagi tantes paperetes
com membres de l’APdC.

CARTA  A L S  SOC I S  I  SÒC I E S

Aquesta serà, si les sòcies i socis ens voteu, la meva segona legislatura com a
president de l’APdC, i tinc moltes ganes que això succeeixi. Sento que tinc
l’energia i l’experiència necessàries per representar una bona part del sector.
També tinc clar que aquesta serà la meva última presidència. Fa molts anys
que em dedico, de forma altruista, a treballar pel sector i estic convençut que
cal que les juntes es vagin renovant. I com que crec fermament en la renovació,

he incorporat moltes cares noves (que podreu conèixer a continuació), i que
representen diferents generacions i col·lectius del sector (dansa
contemporània,   danses urbanes, teatre musical, dansa espanyola i dansa
clàssica). Persones que agafen aquest repte amb molta il·lusió. 

 

Tots nosaltres entenem aquesta associació com un organisme de caràcter
sindical (així ho posa als estatuts) i la lluita per millorar la situació laboral,
social i professional ha de ser el pal de paller del nostre dia a dia. Fins al
moment, l’APdC no ha parat de créixer i ha anat desenvolupant una sèrie de
polítiques orientades a estructurar el sector i   també a crear eines que ajudin
els nostres associats a desenvolupar-se professionalment. És igual si balles
sobre puntes, sabates de taló, descalç o en xiruques, l’important és que quan
ballis ho facis en bones condicions. Que estiguis donat d’alta a la Seguretat
Social, que tinguis un sou digne, que puguis tenir una jubilació, que si per una
lesió o perquè ja no tens l’energia per seguir ballant et retires dels escenaris,

puguis rebre algun tipus de suport per fer una transició laboral. En definitiva,

crear un marc adequat que et porti a poder viure de la dansa amb el respecte
que et mereixes.

 

Des de l’APdC hem fet una lluita aferrissada en contra de les retallades, la
reforma laboral i la pujada de l’IVA, i en defensa de la llibertat d’expressió. És
fonamental entendre que aquesta associació està formada per 500 associats
que tenen diferents sensibilitats polítiques i que com a associació professional
de caràcter sindical la nostra lluita ha d’estar focalitzada sobretot en la millora
del nostre sector.



  
Sense oblidar-nos en cap moment de treballar per donar visibilitat als grans
reptes del segle XXI, que també són els nostres: canvi climàtic, suport als
moviments socials, al feminisme, a la igualtat… Incorporant aquestes lluites al
nostre dia a dia, però sent conscients que som una associació professional que
ha de vetllar per seguir consolidant la dansa en la nostra societat a través de la
creativitat, l’educació i la inclusió, i caminar cap   a un major reconeixement
social. 
 

Un dels reptes de cara a aquesta nova legislatura és portar el nostre pacte
laboral a una altra dimensió i engegar, definitivament, un procés de negociació
amb les companyies de dansa, els teatres públics i les grans productores
d’aquest país, que ha de culminar en un Conveni Laboral que assentarà les
bases per professionalitzar, de forma general, la dansa d’aquest país. També
seguir treballant perquè l’Estatut de l’Artista es vagi desplegant. Un estatut
que tants anys ha costat portar al Parlament Espanyol i que finalment ha estat
aprovat gràcies al treball i la unitat d’una gran part de les associacions sindicals
d’artistes de l’estat. En aquests tres últims anys la situació de la dansa ha anat
millorant i, tot i que estem en un moment fràgil i sembla que sempre estem a
la corda fluixa, el Pla d’Impuls de la Dansa ha tingut els seus efectes. Projectes
com “Balla’m un Llibre”, “Circula”, “Carretera
i Dansa”, “Fem Dansa"… s’han anat consolidant. 

 

Hem augmentat els entrenaments pels nostres professionals incorporant
classes de clàssic i contemporani a preus accessibles perquè creiem que la
nostra eina de treball, el cos, ha d’estar en forma. Hem augmentat la plantilla
de treballadores incorporant una advocada que assessora els nostres socis i el
nostre equip de gestió. 

 

En conclusió, tinc la sensació que no pararia d’escriure i de parlar de mil coses
més que em venen al cap, però aquesta només és una carta de presentació on
també us voldria encoratjar a llegir el nostre programa electoral perquè
pugueu tenir la informació necessària per donar-nos suport a través del vostre
vot.  

 

Moltes gràcies.

 

Xevi Dorca



 

 
 

President: Xevi Dorca 

Vicepresidenta: Gemma Calvet Villena

Secretari: Guille Vidal-Ribas

Tresorera:  Marta Piñol
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Vocal: Júlia Faneca

Vocal:  Arantza López
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La  l luita  pel  reconeixement  del  sector  professional  és

l ’eix  vertebrador  del  nostre  programa .  Un  l luita  de  la

mà  d ’altres  associacions  amb  les  quals  compartim

línies  de  treball  i  objectius ,  per  tal  de  tenir  més  força

a  l ’hora  de  reivindicar  els  nostres  drets  davant  de  les

administracions ,  i  fer  més  visible  el  treball  del  sector

davant  de  la  societat  en  general ,  sense  oblidar  el

nostre  gra  de  sorra ,  la  nostra  aportació ,  a  les  l luites

socials  del  segle  XXI  amb  les  quals  des  del  moviment

associatiu  sempre  ens  hem  vist  interpelats .  

 

Per  un  futur  més  solidari ,  més  cultural  i  més  l l iure . . .  I

amb  més  Dansa .
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GU I L L E  V I DA L - R I BAS  -

S ECRE TAR I

MEMB R E S  D E  L A
C A N D I D A T U R A

Vaig néixer a la Barcelona dels anys seixanta.

Mestra de dansa clàssica i creativa, he estudiat
Pedagogia de la Dansa al CSD de l’Institut del
Teatre i Filosofia i Ciències de l’Educació a la UB.

Actualment treballo a les Escoles   Municipals de
Música i Dansa de Montornès del Vallès i
Esparreguera. 

GEMMA  CA LVE T  -

V I C E PRE S I D EN TA

He estat presidenta de l’APdC, i actualment soc vicepresidenta i
m’encarrego de l’àrea d’educació. M’agrada molt escriure, i he escrit un
llibre sobre la Dansa Creativa, una Guia sortides laborals i diferents articles
sobre reivindicacions sindicals i educatives del gremi. Formo part de la
candidatura d’en Xevi Dorca pel seu gran coneixement i sensibilitat cap el
món de la reivindicació sindical. Compartim les ganes i entusiasme per
millorar les condicions laborals, socials i educatives del nostre sector.

Barcelona, 1988. Ballarí, coreògraf, investigador i
gestor cultural especialitzat en danses urbanes.

 

La roda de precarietat a la qual moltes ens
veiem abocades dificulta que trobem temps i
energia per a fer esforços col·lectius, però juntes
tenim una veu més poderosa. Desitjo una APdC
que sigui lloc de trobada i d’escolta, espai de
diàleg i reflexió, així com motor d’acció per a
defensar els drets socials i laborals de totes.

Que s'actualitzi per afrontar els reptes d'avui i tingui present tant la difícil
realitat de les més joves com la de les que volen fer una transició
professional amb més edat; que reconegui la diversitat del món de la dansa
i lluiti pel seu finançament i protecció; que en defensi el seu valor en la
cultura, l’educació i la salut.



 
Barcelona 1987. Vinculada des de petita a les
arts escèniques i la música, em llicencio en
Publicitat i Relacions Públiques a l'UPF.

Exerceixo 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, creo Flamenco Projects, productora espe-

MARTA  P I ÑO L  -

TRE SORERA

cialitzada en espectacles de flamenc, participant-hi des del procés creatiu
fins a l'execució dels espectacles i la seva distribució. També gestiono i
m'encarrego de la comunicació de ¡La Capitana! - Espacio Flamenco, un
espai de formació per a bailaores/as amb clar enfocament professional
ubicat a L’Hospitalet.

Després de tants anys treballant com a
professional en el món de la dansa i
l'espectacle, en l'àmbit internacional, fent una
transició dels escenaris a la docència i a altres
territoris de la dansa, crec que encara hi ha
moltes coses per les quals lluitar i canviar. 

V I V I ANE  CA LV I T T I  -

VOCA L

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.

J Ú L I A  FANECA -

VOCA L

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.



 

ARANTZA  LÓPEZ  -  

VOCA L

Creadora escènica i ballarina. Des del 2013
codirigeixo Labuena Compañía. Fa anys que,

juntament amb la Gemma Calvet, formo part de
la Comissió d’Educació, convençuda de les
tasques que es realitzen des de l’Associació per
millorar les condicions educatives.

Torno a formar part d’aquesta candidatura del Xevi Dorca contagiada per la
seva dedicació incansable per millorar les condicions del nostre sector i pel
seu coneixement vers les polítiques sindicals, tant a nivell local com estatal.
Crec que la nostra tasca pot aportar una mirada àmplia, que abasti la
complexitat global del nostre sector. Vull que aquests pròxims tres anys
l’APdC continuï centrant-se en les polítiques sindicals, les polítiques
culturals i educatives que ens concerneixen com a sector, de forma
contextualitzada als nostres dies i al nostre territori.

SANDRA  MAR ÍN   -  

VOCA L

Vaig estudiar dansa a l’Institut del Teatre de
Barcelona amb professores com Guillermina
Coll, Barbara Kasprowicz i Mirtha Pla. En
finalitzar els estudis, especialitzada en dansa
clàssica, vaig entrar a formar part de la
companyia Dansa Dark, dirigida per  Guillermina
Coll. 
 

Després de dos anys combinant la dansa amb els estudis de Filologia
Catalana, vaig marxar a l’estranger per començar una llarga trajectòria
professional com a ballarina en companyies com: Scapino Ballet Rotterdam,

Cullberg Ballet, Netherlands Dans Theater I i Kidd Pivot, entre d’altres. La
immersió en el món i l’estil propi de la Crystal Pite, directora de Kidd Pivot,

va ser fascinant i em va obrir les portes al món de la improvisació, la tasca
de repetidora i creadora en diferents àmbits i companyies internacionals.

Després d’uns anys com a freelance dedicats a l’ensenyament, impartint
workshops i col·laborant com a repetidora amb la Crystal Pite i d’altres
coreògrafs, he tornat a viure a Barcelona. Actualment treballo a l’Institut del
Teatre de Barcelona com a professora del CSD, el CPD i la ITdansa. Segueixo
formant-me en diferents àmbits d’interès, com les Arts Marcials
Terapèutiques i formacions que ofereix l’Institut del Teatre.

 

El meu desig de formar part de l’Apdc està motivat, d’una banda, per la
meva voluntat d’aprendre, d’entendre amb profunditat les necessitats dels
professionals de la dansa en aquests moments a Catalunya i, per l’altra, per
la voluntat de contribuir a millorar les condicions dels professionals de la
dansa i aconseguir un reconeixement digne de la professió.



 

J UNY I  SUN  -

VOCA L

Premi de la Crítica 2017 com a Millor Ballarí amb
"Dancing with Frogs" de la companyia Sol Picó i 
Premi de la Crítica 2014 a l’Artista Revelació
amb "Kyla", dirigit per Adrian Devant, 

 actualment treballo amb diverses companyies i
dirigeixo la Kernel Dance Theatre, companyia de

dansa que desenvolupa un llenguatge propi integrant la dansa, 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. Precisament
aquest contacte directe amb la realitat de l’intèrpret i del creador em fa
sumar-me a la candidatura, amb l’objectiu de millorar les condicions
laborals i fer sentir la nostra veu.

 

Creadora, ballarina i docent. Porto treballant
professionalment en el món de la dansa 15 anys.

Actualment lidero el meu propi projecte de
creació i col·laboro amb altres artistes.

 

M'animo a continuar formant part de la nova
junta de l’APdC liderada pel Xevi Dorca pel
compromís amb el sector, l'escolta a les
necessitats de la professió, per donar
continuïtat al projecte que contempla un ampli
ventall de metes i per la voluntat de fer més
pinya en el sector de la cultura en general i la
dansa en particular.

L A I A  SANTANACH  -

VOCA L



 

 

E L S  NO S T R E S
O B J E C T I U S

  1

4 5
Vetllar, donar suport i
impulsar iniciatives

que elevin el
reconeixement de la

professió.

6

2   3
Actuar com a lobby
polític. Mediar entre

els agents per
impulsar polítiques
actives adequades, i
establir ponts de

contactes.

Donar suport,
desenvolupar i facilitar
el desenvolupament
professional de les

persones que formen
part de la professió.

Actuar en la vessant
formativa dels

professionals de la
dansa.

Representar i
intervenir. Ser

interlocutors del
sector. Promocionar la

dansa d’autoria.

Cohesionar el sector i
analitzar les

necessitats de totes
les disciplines que

l’integren.

Millorar les condicions
laborals dels

professionals de la
Dansa.



 

 

01
Conveni laboral específic. / Estatut de l’Artista.

/ Taula de treball entre associacions sindicals.

/ Tornar a la Confederación de Artistas-

Trabajadores del Espectáculo (CONARTE).

PO L Í T I QUE S  S I ND I CA L S

Coordinació d’una Taula de sector econòmic. /  

Creació d’una Taula de pensament sectorial. /
Promoció d’un nou sistema d’ajudes a la
dansa. / Treballar el Pla d’Impuls de la Dansa.

PO L Í T I QUE S  CU L TURA L S

Incorporació de la dansa en el currículum
escolar. Millorar les polítiques d’ensenyament
de la dansa / Treballar perquè la Titulació
Superior de Dansa passi a dependre de la Llei
d’Universitats.

PO L Í T I QUE S  EDUCAT I V E S

 À R E E S  D E
T R E B A L L

02

03

Ampliació de les classes de manteniment. /

Vetllar per una bona Transició dels Artistes  /

Mantenir la línia d’assessoraments laborals i
fiscals.

DESENVO LUPAMENT
PROFE S S I ONA L

04

Apropar la dansa a la ciutadania, donar-li
visibilitat, incidir més en els mitjans de
comunicació i oferir diferents espais de
trobada al sector.

COMUN I CAC I Ó  I  PRO J EC T E S
CU L TURA L S

05



 
L’Associació de Professionals de la Dansa - APdC és una entitat de
caràcter sindical. El pilar fonamental de la seva existència se
sustenta en la lluita de classe. En el reconeixement, la millora i el
respecte del marc laboral de tots els professionals de la dansa.

 
Tenint en compte la feina realitzada ens marquem quatre grans punts a tractar:

Conveni laboral específic per al sector de la dansa

Després d’actualitzar fa un parell d’anys el Pacte Laboral existent, es treballarà

per aconseguir un marc legal propi d’obligat compliment que reconegui els

drets i deures, tant dels treballadors de la dansa com de la part contractant.

 

Actualment ja en són 21 les companyies adherides al Pacte Laboral, el qual des

de 2005 regula les relacions laborals entre els ballarins/ines associats a l'APdC i

aquells teatres públics i privats i companyies de dansa que el subscriuen.

Polítiques sindicals

P O L Í T I Q U E S
S I N D I C A L S

 

Estatut de l'Artista

Creació del cens professional com a primer punt del desplegament del

document 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de

la cultura conjuntament amb el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

(ConCA). Concretant les modificacions parcials i precises de normatives vigents

en relació als àmbits tributari, laboral, contractual i formatiu. Un cens de

professionals del sector de l'espectacle i audiovisual és un pas importantíssim

per definir millor les professions del sector i per poder certificar el grau de

representativitat de les associacions professionals,  i així promoure els canvis

legals necessaris per equiparar el sector artístic a altres sectors, en quant a drets

laborals, sindicals i socials.

 

Des de la taula de treball mixta d'impuls de les 36 propostes per a la millora de

la condició professional del món de la Cultura, de la qual en forma part

l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-APdC  juntament amb

altres entitats i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Co NCA), es van fer

arribar diferents propostes de millora al document de treball per al

desenvolupament del Estatuto del Artista y el trabajador de la cultura.



 

Aquest darrer document desenvolupa 50 mesures i inclou les 36 propostes

catalanes  que es va demanar fossin  considerades "d'emergència"  per tal

d'intentar avançar en la seva concreció.

 

A l'hora del redactat final del document, en el camp dels ensenyaments
artístics, també es va tenir en consideració l'estudi elaborat per l'APdC

"Propostes de millora en l'àmbit de la docència de la dansa", sobretot a l'hora

del reconeixement de la denominació de grau als titulats en estudis artístics

superiors. El document final va ser aprovat pel parlament.

 

Al maig de 2012 la Comissió de llengua i cultura al Parlament de Catalunya, va

aprovar per unanimitat el suport de l'anàlisi jurídica de l'elaboració del cens de
professionals de les arts escèniques i audiovisuals, i la seva posterior realització

per part del Departament de Cultura, una proposta del grup parlamentari d'ERC,

impulsada per SindicArt (Sindicat de l’Espectacle de Catalunya), del qual l’APdC

en formava part. Al desembre 2011 SindicART va presentar un projecte per

elaborar un cens de professionals al Departament de Cultura de la Generalitat.

Des del Departament finalment s'ha vist la necessitat de realitzar aquest cens i

s'ha designat a la Direcció General de Promoció i Comunicació Cultural per

seguir-ne el desenvolupament. El projecte no es va poder dur a terme per

qüestions econòmiques per part de les administracions públiques.

Polítiques sindicals

 
 

Taula de treball entre associacions sindicals

Per dibuixar conjuntament les mesures de millora de la contractació laboral en

els espais públics impulsats per la mateixa institució com els Festivals i Mercats

estratègics (Tàrrega, Olot, Vic, Reus i Igualada).

Recollida i altaveu de les males pràctiques
professionals que vulneren els drets dels treballadors

Ja siguin relacionals i/o contractuals del sector públic i/o privat per tal d’elevar-

les posteriorment a les administracions pertinents en els diferents camps

professionals on ens inserim con a treballadors de la cultura (educació,

creació/producció, gestió, difusió…).



 
Treballem per aconseguir més recursos i poder fer polítiques
culturals eficients i a llarg termini. Volem coordinar una Taula de
Sector Econòmic amb totes les administracions, promovent
aliances i compromisos i obrint noves línies d’acció.

 
Destquem les següents mesures a dur a terme:

Normalitzem la presència de la dansa

Incorporem-la a la quotidianitat, com a recurs per a la vida.  Creem 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.

Polítiques culturals

P O L Í T I Q U E S
C U L T U R A L S

Que sigui equitatiu i que compti amb una major implicació dels equipaments

públics que reben ajudes, perquè aquestes reverteixin en la comunitat artística.

Més llocs de trobada i reforç de les col·laboracions

Propiciem llocs d’encontre on poder parlar dels aspectes més teòrics de la

creació, l’educació o la repercussió de la dansa en la societat amb l’objectiu de

promocionar i desenvolupar la reflexió dins l’àmbit de la dansa. Enfortim les

nostres col·laboracions amb els centres de creació de dansa: El Mercat de les

Flors, El Graner, La Caldera..., vetllant pel correcte compliment de les seves

polítiques culturals i treballant conjuntament per aconseguir objectius comuns.

Nou sistema d’ajudes a la dansa

Revisem i creem noves iniciatives dins el Pla d’Impuls de la Dansa. Apostem per

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

treballant a favor de la descentralització.

Noves iniciatives dins del Pla d'Impuls de la Dansa



 
Afavorim i activem el mercat laboral i el desenvolupament dels nostres

professionals a partir de diferents iniciatives creades conjuntament amb les

administracions i centres de creació públics:

Polítiques culturals

Continuarem col·laborant amb el Festival nacional de dansa, el Sismògraf, al
municipi d’Olot. I treballarem amb el circuit estatal de dansa, el nostre Circula!,

amb la col·laboració de les associacions de professionals del País Basc, Madrid,

València, Andalusia, Pie de Base de Canàries i els professionals de la dansa

d’Astúries que arribarà a la seva sisena edició. 

 

També seguirem vetllant per la continuïtat del projecte Re-Mou-Te, al voltant de

la recuperació de la memòria coreogràfica del país.

 

La tardor de 2016 vam iniciar el projecte pilot Fem Dansa, una iniciativa al

voltant de l’impuls de contractació de dansa a Catalunya, que forma part del Pla

d’Impuls i que ha apropat la nostra professió a diferents municipis, alguns d’ells

per primera vegada. 

 

Donarem continuïtat al projecte Balla’m un llibre, en l’àmbit de la creació i

també de la difusió per tal d’ampliar la nostra particular biblioteca de llibres

ballats que viatgen arreu de Catalunya.

Activem el mercat laboral

 Consolidar i vetllar pel circuit

nacional/estatal que faciliti la

circulació i incentivi el mercat de

contractació no cenyint-lo

exclusivament al territori català.

Treballar en la concreció de

projectes que donin cabuda a

iniciatives que tinguin en

compte la reconversió laboral

dels nostres professionals, i la

seva carrera artística, posant 

 valor en el seu llegat. Projectes

intergeneracionals.

 

Crear finestres de visibilitat

internacional i vinculades a festivals

existents per tal de fomentar

l’exportació de la dansa feta a casa

nostra.

Treballar per a recuperar els

programes en residència de teatres i

centres culturals, que optimitzen els

recursos existents, i creen un vincle

entre els artistes/companyies, territori

i població.

 

 



 
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.

 
Proposem les següents línies de treball:

Treballar conjuntament amb el sector i els
representants de les diferents administracions

Per tal de millorar les polítiques d’ensenyament de la dansa en diferents àmbits:

ensenyaments artístics, formació professional, formació continuada, aplicació de

l’Espai Europeu d’Educació (EEE), validació dels estudis de postgrau i màsters,

etc.

Polítiques educatives

P O L Í T I Q U E S
E D U C A T I V E S

Continuar treballant conjuntament amb l’Associació de Graduats Superiors de

l’Institut del Teatre i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya i

la Plataforma dels Titulats Superiors en Arts Escèniques, amb l’objectiu de

defensar els drets dels Titulats Superiors, vetllar pel correcte reconeixement de

les titulacions superiors i lluitar perquè la Titulació Superior de Dansa passi a

dependre de la Llei d’Universitats.

Treballar en xarxa

Treballar en xarxa amb l’AEDA, l’Institut del Teatre, el Departament d’Educació

de la Generalitat, el Ministeri d’Educació, les associacions de dansa de l’àmbit

pedagògic, l’Institut Superior de les Arts, etc.

Lluitar pels drets dels titulats en Dansa



 
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 nostres professionals per explorar diferents
vies de continuïtat laboral a partir de l’experiència adquirida.

 
Els principals objectius són:

Formació i assessorament

Mantenir la línia d’assessoraments laborals i fiscals personalitzats per als socis i

sòcies. Articular l’oferta formativa de manteniment per als professionals de la

dansa. Seguir oferint els cursos de gestió per a artistes i pedagogs sobre temes

claus, així com desenvolupar aliances estratègiques i col·laboracions per a

permetre als socis tenir facilitats per assistir-hi.

Desenvolupament professional

D E S E N VO L U P AM EN T
P R O F E S S I O N A L

Incorporar com a línia estratègica el concepte de Solidaritat Professional, on
des de l’associació es puguin reconduir o crear mesures i programes que tinguin

en compte aquells socis i sòcies que tinguin dificultats per afavorir el seu

desenvolupament professional (incorporant-los com a professors de les classes

de manteniment, creant programes d’insersió laboral o ajudes i beques més

concretes, per exemple…).

Solidaritat Professional

En la línia dels objectius mencionats, continuarem gestionant el conveni que
tenim amb més de 20 centres de dansa que ofereixen formació a preu reduït

per als nostres socis professionals, i amb l’oferta de Classes de Manteniment per
a professionals a la seu de La Caldera-Les Corts (contemporani) i a La Piconera

(clàssic). També 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.

Accions a desenvolupar



 

Per una major difusió de les activitats del sector de la dansa amb
l’objectiu d’aconseguir més visibilitat.

 
Ens fixem sobretot:

Augmentar la difusió

Mantenir la tasca de difusió d’informació a través de dansacat.org, el butlletí i els

comunicats, i les xarxes socials, i aconseguir més presència als mitjans de

comunicació.

Comunicació

C OMUN I C A C I Ó  I
P R O J E C T E S
C U L T U R A L S

Desenvolupar estratègies de comunicació específiques destinades a la captació

de nous socis. Quants més siguem treballant per a un objectiu comú més força

tindrem.

Créixer en nombre d'associats

Posicionar-nos sobre temes que afecten al sector, atenent a l’actualitat a través

dels nostres canals de comunicació. També organitzar trobades informals amb

els socis i mantenir les xerrades de presentació de l’APdC i de les guies bàsiques

d’informació a centres de formació amb vocació professionalitzadora.

Donar a conèixer la tasca de l'APdC


