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 Una de les majors manques amb les quals es troba el sector de la dansa en 
l'actualitat és la falta de circuit, i per tant la impossibilitat de mostrar el seu 
treball. Enfront d'aquesta realitat va néixer l'any passat Circula!, una iniciativa 
col·laborativa impulsada per les associacions professionals de dansa de 
Catalunya, Comunitat de Madrid, i Comunitat Valenciana, i a la qual se 
sumeixi en la seva segona edició l'Associació de Professionals de la Dansa 
del País Basc (ADDE). L'objectiu és fomentar i facilitar l'exhibició de pe-
ces de dansa i activar diferents propostes de formació a través dels nostres 
professionals en les comunitats de Catalunya, Madrid, País Basc i València.  

Què és Circula!? 

Un projecte estatal que té per objectiu fomentar la formació i la visibilitat 
d'espectacles en els quals el moviment i el cos són eix central, i facilitar la 
mobilitat dels nostres Professionals associats -en les comunitats de Catalun-
ya, Madrid, València i País Vasc- creant reds i complicitats entre les comuni-
tats, més enllà d’un únic intercanvi de peces escèniques. 

Cada comunitat escollirà a un creador/a (amb o sense companyia) que 
podrà mostrar la seva obra, i realitzar una proposta formativa (taller, 
classe magistral, work-shop…) en una de les altres tres comunitats. 
 

Cada creador/a rebrà una ajuda de 2.500 euros, que inclou l'actuació i la co-
rresponent acció formativa.  

Exhibició de les propostes 

L'exhibició de les propostes seleccionades es durà a terme entre setembre i 
desembre del 2016. 

El creador/a seleccionat/a de la Comunitat Valenciana exhibirà la seva pe-
ça a la Sala Hiroshima de Barcelona. 

El creador/a seleccionat/a de Catalunya exhibirà la seva peça en el marc  
del BAD Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao. 

El creador/a seleccionat/a de País Basc exhibirà la seva peça a la Sala 
Cuarta Pared de Madrid. 

El creador/a seleccionat/a de la Comunitat de Madrid exhibirà la seva peça 
al TEM (Teatre El Musical) de València.  

 

El projecte 



   

 

     
             Dossier de prensa         

                                                                                                                                                           Contactos:  proyectocircula@gmail.com  
                                                    Edu Tabueña · comunicacio@dansacat.org  – 653 893 184  

 

Circula!  
 

Tren de creació i 
formació en  

DANSA 

 A qui va dirigit? 

A tots els creadors i creadores associats a les entitats promotores del 
projecte Circula!, amb peces escèniques, estrenades o no, de qualsevol 
estil i format, sempre que es pugui adaptar a la seva representació en sala.  

La peça que presentin no pot haver estat exhibida en la comunitat que l'aco-
llirà i haurà d’adaptar-se a les característiques tècniques de l’espai escènic on 
es representarà.  

Valoració i selecció de les propostes 

La valoració i selecció de les solicituds es portarà a terme per quatre comis-
sions territorials, una per cada territorio en el que s’executi el projecte 
(Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Catalunya i Euskadi). 

Cada comissió estarà integrada per, com  a mínim, un representant de 
l’espai d'exhibició que aculli la proposta i un membre de la junta directiva de 
l’associació corresponent (APDCV/APDCM/APdC/ADDE). 

Cada comissió territorial escollirà la proposta que actuarà al seu territorio, 
podent reservar-se el dret a establir una o més propostes suplents. 

Els criteris de valoració de les solicituds serán: 

—> Qualitat i valor artístic del projecte (proposta escènica i formativa). 

—> Experiència professional del creador o creadora o del col·lectiu. 

Calendari de la convocatòria 

El termini per presentar la proposta és el 4 de maig de 2016. Les compan-
yies i/o creadors seleccionats es donaran a conèixer a principis de juny de 
2016 als portals web i xarxes socials de les associacions professionals impul-
sores.  

El projecte 
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Associació de Professionals de la dansa de Catalunya (APdC) 

És una associació de caràcter sindical i sense afany de lucre creada el 1987 
amb l'objectiu d'agrupar els professionals de la dansa a Catalunya (ballarins, 
coreògrafs, pedagogs, productors i gestors culturals de dansa, managers de 
companyies,...) i defensar els seus interessos. És així com representem els 
més de 450 socis davant les institucions públiques i privades, promovem i do-
nem 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, amb la finalitat d'augmentar el reconeixement social de la 
dansa.  

Premi Nacional de Cultura 2011 de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

Associació de Professionals de la Dansa en la Comunitat de Ma-
drid (APDCM) 

Fundada el 1987, compta amb més de 700 afiliats (ballarins, coreògrafs i mes-
tres de les diferents disciplines de dansa: ballet, jazz, musicals, dansa con-
temporània, flamenc i clàssic espanyol). És el major sindicat d'Espanya.  
La nostra activitat es desenvolupa en el mateix camp que altres organitza-
cions que defensen i protegeixen als intèrprets d'arts escèniques, els seus 
creadors i els seus docents. Les nostres principals preocupacions són la situa-
ció laboral, artística i econòmica del sector, així com la problemàtica de l'en-
senyament de la dansa i el seu nivell educatiu.  

Impulsors del projecte 

www.dansacat.org 

www.porladanza.com 
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Associació de Professionals de la dansa del País Vasc (ADDE) 

ADDE és l'Associació de Professionals de la dansa del País Basc. Creada 
l'any 2003 va començar treballant per a la difusió de la dansa, la cohesió inter-
na del sector i la millora de les condicions de treball dels seus professionals. 
La nostra missió: Impulsar el desenvolupament social, educatiu, laboral, cultu-
ral i artístic de la dansa des de l'experiència, el compromís i la reflexió conjun-
ta. 

Actualment compta amb més de 100 socis/es professionals (intèrprets, crea-
dors/es, docents, gestors, investigadors…) i té entre els seus objectius ac-
tuals: COHESIONAR / REPRESENTAR; COL·LABORAR / CREAR XARXES; 
INTERVENIR; PROFESSIONALITZAR; DIVULGAR, VISIBILITZAR; SENSIBI-
LITZAR; DINAMITZAR i INTERNACIONALITZAR  

 

 

 

 

 

Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valencia-
na (APDCV)  

És una organització professional sense ànim de lucre, constituïda el 1987 a 
emparada en la Llei reguladora del dret d'associació sindical. L’ APDCV uneix 
els professionals de la dansa de la Comunitat Valenciana i la seva missió és 
la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, pro-
fessionals i culturals dels seus associats. 

Els seus objectius són representar i defensar els drets professionals del sec-
tor, vetllar pel reconeixement ple i el prestigi de la professió, i recolzar i pro-
gramar les accions necessàries per facilitar el desenvolupament del sector, 
entre altres.  

Impulsors del projecte 

www.addedantza.org 

. 

www.profesionalesdanza
.com 
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Amb el recolzament de...  

 
Les associacions professionals impulsores de Circula! comptem amb el recolza-
ment de: 
 

♦ Generalitat de Catalunya 

♦ Ajuntament de Barcelona 

♦ Generalitat Valenciana 

♦ INAEM 

♦ AISGE 

♦ Ajuntament de València 

♦ Departamento de educación, política lingüística y cultura del Gobierno 
Vasco 

♦ Instituto Vasco Etxepare 

♦ Fundación SGAE 

♦ Asociación Cultural Por la Danza 

♦ Bilboszena 


