
LLISTAT	D’ASSOCIACIONS	PROFESSIONALS	DE	LA	DANSA	A	L’ESTAT	ESPANYOL 

[Document	actualitzat	el	24/05/2020]	
 

Barcelona,	21/05/20  

L’APdC	ha	coordinat	l’elaboració	d’aquest	document	amb	la	intenció	d’oferir	informació	úFl	
als	professionals	de	la	dansa	(arFstes,	centres	de	formació,	etc.),	que	en	aquesta	complexa	
situació	 derivada	 de	 la	 crisi	 sanitària	 del	 Covid-19	 estan	 buscant	 orientació	 i	 suport	 per	
superar	les	seves	dificultats	i	recuperar	la	seva	acFvitat	habitual. 
 
En	concret,	 aquestes	pàgines	 volen	 fer	difusió	dels	 contactes	de	diverses	associacions	de	
professionals	en	l’àmbit	de	la	dansa	que	treballen	per	defensar	els	 interessos	del	sector	a	
diverses	comunitats	autònomes,	així	com	de	forma	coordinada	en	accions	d’àmbit	estatal.	
Associacions	 que	 treballen	 (ara	 i	 des	 de	 fa	 anys)	 perquè	 les	 administracions	 atenguin	 les	
necessitats	dels	 i	 les	professionals	de	la	dansa,	esFguin	associades	o	no.	El	 llistat	recull	en	
primer	lloc	les	principals	associacions	acFves	en	l’actualitat	i,	tot	seguit,	algunes	estructures	
d’àmbit	estatal.	

Així	 mateix,	 s’hi	 han	 inclòs	 associacions	 d’escoles	 i	 professorat	 de	 dansa	 amb	 seu	 a	
Catalunya	 i	 associacions	 de	 companyies,	 així	 com	 enllaços	 amb	 informació	 d’interès	
publicada	per	l’APdC	i	altres	fonts.  
 
Si	realitzeu	la	vostra	acFvitat	professional	en	una	comunitat	autònoma	per	a	la	qual	no	es	fa	
constar	cap	associació	o	si	necessiteu	més	informació,	us	animem	a	posar-vos	en	contacte	
amb	alguna	de	les	associacions	del	llistat	per	demanar	el	seu	suport. 
 
Per	 úlFm,	 us	 animem	 a	 comparCr	 aquest	 document	 amb	 els	 vostres	 contactes,	 pensant	
especialment	en	aquelles	persones	que	desconeixen	l’existència	d’aquestes	associacions,	de	
manera	 que	 puguin	 localitzar	 la	 que	 correspon	 al	 seu	 àmbit	 territorial	 i	 posar-s’hi	 en	
contacte	 per	 informar-se,	 comparFr	 les	 seves	 necessitats	 i,	 si	 volen	 sumar-se	 a	 la	 causa,	
associar-s’hi.  
 

Xevi	Dorca	-	President	de	la	Junta	DirecCva	de	l’APdC	



Organització	territorial	de	les	As.	Professionals	de	la	Dansa	a	l’estat 
 
Les	associacions	de	professionals	de	la	dansa	—i	també	d’altres	sectors	dins	i	fora	de	les	arts	
escèniques—	tendeixen	a	organitzar-se	 i	disFngir-se	en	 funció	de	 la	comunitat	autònoma	
on	s’ubiquen,	alhora	que	es	coordinen	entre	elles	per	realitzar	estratègies	i	establir	diàlegs	
d’àmbit	estatal	quan	s’escau.  
 
Això	permet	que	 cada	associació	 ajusF	 les	 seves	 accions	 a	 les	parFcularitats	 i	 necessitats	
específiques	del	teixit	cultural	de	cada	territori	i	del	seu	circuit	professional,	alhora	que	els	
facilita	mantenir	un	 contacte	proper	amb	els	 seus	associats	 i	 demanar	ajuts	específics	de	
subvenció	 pública	 dependents	 dels	 governs	 autonòmics.	 Aquesta	 descentralització	 també	
permet	 que	 aquest	 treball	 sindical	 i	 d’arFculació	 del	 sector	 es	 realitzi	 amb	 una	major	
efecCvitat	i	adequació	als	marcs	legals	de	Fpus	laboral,	jurídic,	fiscal,	educaFus	i	de	políFca	
cultural	que	regulen	l’acFvitat	dels	professionals	de	la	dansa	en	cada	zona,	 ja	que	aquests	
marcs	depenen	en	bona	part	de	les	administracions	locals	i	autonòmiques,	i	no	sempre	del	
Govern	central.	
 
Ara	 bé,	 les	 associacions	 de	 professionals	 (de	 la	 dansa	 i	 també	 d’altres	 arts	 escèniques)	
treballen	de	 forma	solidària	 i	 coordinada	 en	 les	 causes	 comunes	que	afecten	per	 igual	 a	
totes	les	professionals	 indiferentment	de	la	comunitat	autònoma	des	d’on	realitzin	la	seva	
acFvitat	habitual.	Mostra	d’això	va	ser	l’elaboració	i	defensa	de	l’Estatut	de	l’ArFsta	(aprovat	
pel	 Congrés	 dels	 Diputats	 d’Espanya	 al	 gener	 de	 2019)	 o	 moltes	 de	 les	 reivindicacions	 i	
mesures	proposades	pel	 sector	 cultural	 al	Govern	 central	des	que	va	 començar	 l’estat	de	
l’alarma	derivat	de	la	crisi	sanitària	del	Covid-19.  

 
Associacions	de	Professionals	de	la	Dansa	a	l’estat	espanyol	

Si	necessites	informació	o	vols	associar-te,	busca	l’associació	més	propera	a	tu: 
 
Catalunya	

Associació	de	Professionals	de	la	Dansa	de	Catalunya	(APdC) 
 
Web:	h`p://www.dansacat.org/	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/APDC.Dansa	
Twi`er:	h`ps://twi`er.com/APdCDansa?s=20	
Instagram:	@apdc_dansa	
Telèfon:	932	682	473	
Email:	info@dansacat.org	
Per	subscriure’s	al	butllen	APdC:	h`p://www.dansacat.org/	
Noncies	APdC:	h`p://dansacat.org/actualitat/1/		

http://www.dansacat.org/?fbclid=IwAR0Tl7IA09NAZS8skSzGHHDtbhFxemKP8Tox6Guymg-GmuFlgYl1hjz6TaU
https://www.facebook.com/APDC.Dansa
https://twitter.com/APdCDansa?s=20
mailto:info@dansacat.org
http://www.dansacat.org/
http://dansacat.org/actualitat/1/


Madrid  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	en	la	Comunidad	de	Madrid	(APDCM) 
 
Web:	n/a.	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/APDanzaMadrid/	
Twi`er:	h`ps://twi`er.com/APDanzaMadrid?s=20	
Instagram:	@apdanzacm	
Telèfon:	915	692	969;	915	695	195	
Email:	danza@porladanza.com	
 
 
Comunitat	Valenciana 

Associació	de	Professionals	de	la	Dansa	de	la	Comunitat	Valenciana	(APDCV)	
		
Web:	www.profesionalesdanza.com/	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/apdcv.asociaciondanza	
Twi`er:	h`ps://twi`er.com/viva_danza?s=20	
Instagram:	@apdcv_dansa	
Telèfon:	680	424	076	
Email:	danza@profesionalesdanza.com	
		

País	Vasco  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	del	País	Vasco	(ADDE) 
 
Web:	h`p://addedantza.org/	
Facebook:h`ps://www.facebook.com/ADDEdantza/	
Teléfono:	944	329	314	/	688	612	052	
Email:	info@addedantza.org	
		
 
Andalucía 
 
Asociación	Andaluza	de	Profesionales	de	la	Danza	(PAD) 
 
Web:	h`p://asociacionpad.feced.org/  
Email:	asociacionpad@gmail.com	
Teléfono:	627	274	844	

https://www.facebook.com/APDanzaMadrid/
https://twitter.com/APDanzaMadrid?s=20
mailto:danza@porladanza.com
http://www.profesionalesdanza.com/
https://www.facebook.com/apdcv.asociaciondanza
https://twitter.com/viva_danza?s=20
mailto:danza@profesionalesdanza.com
http://addedantza.org/
https://www.facebook.com/ADDEdantza/
http://asociacionpad.feced.org/
mailto:asociacionpad@gmail.com


Canarias  
 
Asociación	de	ArCstas	del	Movimiento	de	Canarias	PiedeBase  
 
Web:	h`p://piedebase.feced.org/  
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/piedebase 
Instagram:	@piedebase 
Email:	asociacionpdb@gmail.com	//	piedebase@feced.org 
 
 
CasFlla-La	Mancha 
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	CasClla-La	Mancha 

Web:	h`p://apdcmalbacete.blogspot.com.es/  
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/apdcm2904 
 

Asturias	  

Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	Asturias	(APDA)	

Web:	h`p://apdasturias.weebly.com/  
Email:	apdasturias@gmail.com	//	profesionaldanzadeasturias@gmail.com 
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/Apdasturias/	

Región	de	Murcia	

Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	la	Región	de	Murcia	(APDRM) 
 
Web:	[en	construcción] 
Email:	apdanza.rg@gmail.com	
Instagram:	@apdrm_danza	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/apdrmdanza	

http://piedebase.feced.org/
https://www.facebook.com/piedebase
mailto:asociacionpdb@gmail.com
mailto:piedebase@feced.org
http://apdcmalbacete.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/apdcm2904
http://apdasturias.weebly.com/
mailto:apdasturias@gmail.com
mailto:profesionaldanzadeasturias@gmail.com
https://www.facebook.com/Apdasturias/
mailto:apdanza.rg@gmail.com
https://www.facebook.com/apdrmdanza


CasFlla	y	León  
 
Asociación	de	Profesionales	de	la	Danza	de	CasClla	y	León	

Web:	h`ps://www.pro-danza.es	
Facebook:	Asociación	Profesionales	de	la	Danza	de	CasFlla	y	León	
Instagram:	@prodanzaa	
Teléfono:	+34	983	109	794  
Email:	asociacion@pro-danza.es  
 
 
 
Xarxes,	federacions	i	confederacions	d’àmbit	estatal 
 
Aquestes	són	algunes	de	les	principals	estructures	que	agluFnen,	a	escala	estatal,	bona	part	
de	les	associacions	de	professionals	detallades	anteriorment	i	altres	associacions	afins:	
 
 
Danza-T.	Red	de	trabajadores	de	la	danza  

En	formen	part:	PAD,	PiedeBase,	APDCM,	APdC,	ADDE,	APDA	i	APDCV  
Web:	n/a.  
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/REDANZAT	
Twi`er:	h`ps://twi`er.com/Danza_T?	
Email:	info@danzat.org	

ConARTE.	Confederación	de	ArCstas-Trabajadores	del	Espectáculo 
 
En	formen	part:	AADPC,	APDCM,	AAAG,	APDCV,	UARM,	AAAPIB,	UAC	(+	APdC,	en	procés)  
Web:	n/a.	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/ConARTE-101833074828618	

 
FECED.	Federación	Estatal	de	Compañías	y	Empresas	de	Danza	

En	formen	part:	PAD,	PiedeBase,	Emprendo	Danza	
Web:	h`p://feced.org/	
Facebook:	h`ps://www.facebook.com/feced.federaciondanza	
Twi`er:	h`ps://twi`er.com/FecedDanza		
Teléfono	de	contacto:	(+34)	627	274	844	  
Email:	info@feced.org 

https://www.pro-danza.es
mailto:asociacion@pro-danza.es
https://www.facebook.com/REDANZAT
https://twitter.com/Danza_T?
mailto:info@danzat.org
https://www.facebook.com/ConARTE-101833074828618
http://feced.org/
https://www.facebook.com/feced.federaciondanza
https://twitter.com/FecedDanza
mailto:info@feced.org


Associacions	de	professors	i/o	escoles	de	dansa	a	Catalunya	
 
Les	 associacions	 de	 professionals	 dels	 apartats	 anteriors	 solen	 incloure	 professionals	
vinculats	 a	 escoles	 i	 centres	 de	 formació	 de	 dansa,	 tot	 i	 que	 existeixen	 associacions	
específiques	que	arFculen	 a	 aquests	 professionals.	Aquestes	 en	 són	 algunes	d’existents	 a	
Catalunya.  
 

• AEDA	(Associació	d’Escoles	de	Dansa	Autoritzades):	h`p://www.dansa-aeda.com 

• Associació	de	Professors	de	Dansa	de	la	província	de	Barcelona:	932	112	018.  

• Federació	Catalana	de	Professors	de	Dansa:	h`p://www.dansafederacio.org/	  

• Associació	 de	 Professors	 de	 Dansa	 de	 les	 comarques	 de	 Tarragona:	 h`p://
www.apdansatgn.com/  

Associacions	de	companyies	de	dansa	
 
Referències	de	dues	associacions	de	companyies,	la	catalana	i	una	d’àmbit	estatal:	
 

• Associació	de	Companyies	Professionals	de	Dansa	de	Catalunya:	h`p://
companyiesdansa.info/  

• Emprendo	Danza:	h`p://emprendodanza.feced.org/  

http://www.dansa-aeda.com
http://www.dansafederacio.org/
http://www.apdansatgn.com/
http://www.apdansatgn.com/
http://companyiesdansa.info/
http://companyiesdansa.info/
http://emprendodanza.feced.org/


Links	d’interès	de	l’APdC  

Des	de	l’APdC	s’han	organitzat	diverses	trobades	obertes	i	s’han	fet	nombroses	publicacions	
per	 informar	 el	 sector	 sobre	 les	 mesures	 aplicades	 per	 les	 administracions	 i	 les	 ajudes	
publicades.	També	s’està	parFcipant	de	taules	de	treball	amb	les	administracions	perFnents	
per	plantejar	propostes	i	arFcular	el	procés	de	desescalada	del	confinament	i,	per	tant,	de	la	
recuperació	de	les	acCvitats	professionals	i	educaCves	en	l’àmbit	de	la	dansa.  

• 21/05/20:	AEDA	publica	un	 comunicat	 (18/05/20)	 informant	que	 les	 seves	escoles	

obriran	a	la	Fase	2	Intermèdia	del	Pla	de	Desconfinament:	

▪ h`p://dansacat.org/actualitat/1/3880/	

▪ h`p://dansacat.org/arxius/biblioteca/
Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf	

 
Actualització	a	24/05/2020:	sense	menció	explícita	a	 les	escoles	de	dansa,	el	BOE		
del	23/05/2020	anuncia	que	els	centres	educaCus	i	acadèmies	podran	reprendre	la	
seva	 acCvitat	 amb	 restriccions	 d’aforament	 i	 mesures	 de	 seguretat	 sanitària	
específiques	 a	 parFr	 de	 la	 Fase	 2	 (veure	 ArFcle	 50,	 a	 la	 página	 11	 del	 següent	
document:	h`ps://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf  
 

• 19/05/20:	 Es	 presenten	 al	 Ministeri	 propostes	 d’esmena	 pels	 requisits	 de	 la	

prestació	extraordinària	d'atur	per	arCstes:	h`p://dansacat.org/actualitat/1/3879/  
 

• 18/05/20:	L’APdC	i	l’APCC	han	fet	arribar	a	l’administració	propostes	que	permeFn	la	

reacCvació	gradual	d’un	sector	que	necessita	mesures	d’urgència	per	garanFtzar	la	

seva	conFnuïtat:	h`p://dansacat.org/actualitat/1/3876/  
 

• 08/05/20:	Sessió	sobre	mesures	i	ajuts	per	la	dansa:	h`p://dansacat.org/actualitat/

1/3874/  

http://dansacat.org/actualitat/1/3880/
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Comunicat_AEDA_maig_2020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
http://dansacat.org/actualitat/1/3879/
http://dansacat.org/actualitat/1/3876/
http://dansacat.org/actualitat/1/3874/
http://dansacat.org/actualitat/1/3874/


• 06/05/20:	 Proposta	 de	 reobertura	 dels	 centres	 de	 dansa,	 signada	 per	 diverses	

associacions	a	Catalunya,	a	l’espera	de	la	resposta	dels	òrgans	políFcs	competents:	

▪ h`p://dansacat.org/actualitat/1/3863/	

▪ h`p://dansacat.org/arxius/biblioteca/
Pla_de_reobertura_del_sector_de_la_dansa.pdf	

• 03/04/20:	Sessió	dirigida	a	les	escoles	de	dansa	per	tractar	l'impacte	del	tancament	

dels	centres	durant	l'estat	d'alarma:	

▪ h`p://dansacat.org/actualitat/1/3835/	

▪ h`ps://www.dropbox.com/s/
rhkvsa8jvv77d87/3.4.20%20Sessi%C3%B3%20escoles%20de%20dans
a%20Confinament.mp4?dl=0  

Recull	de	mesures	aprovades	per	a	la	cultura	

 
En	l’àmbit	català,	el	CONCA	(Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts)	va	fer	un	recull	de	
les	 mesures	 aprovades	 per	 les	 administracions	 catalanes	 i	 espanyoles,	 en	 un	 document	
actualitzat	el	15/05/20.  
 
FECED	 (feced.org)	 va	 publicar	 en	 data	 de	 11/05/20	 un	 recull	 de	mesures	 aprovades	 per	
comunitat	 autònoma	 i	 d’àmbit	 estatal,	 així	 com	 un	 altre	 document	 amb	 informació	
internacional	(08/05/20,	que	segur	que	us	seran	molt	úFls.  
	

 
Per	 qualsevol	 dubte	 o	 comentari,	 podeu	 contactar	 amb	 Sandra	 Bogopolsky	 (APdC)	
projectes@dansacat.org.  
 
Recordeu	 que	 els	 i	 les	 sòcies	 de	 l’APdC	 disposeu	 d’assessorament	 legal	 gratuït.	 Per	
demanar-lo	cal	enviar	un	email	a	la	mateixa	adreça.

http://dansacat.org/actualitat/1/3863/
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Pla_de_reobertura_del_sector_de_la_dansa.pdf
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Pla_de_reobertura_del_sector_de_la_dansa.pdf
http://dansacat.org/actualitat/1/3835/
https://www.dropbox.com/s/rhkvsa8jvv77d87/3.4.20%2520Sessi%25C3%25B3%2520escoles%2520de%2520dansa%2520Confinament.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhkvsa8jvv77d87/3.4.20%2520Sessi%25C3%25B3%2520escoles%2520de%2520dansa%2520Confinament.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhkvsa8jvv77d87/3.4.20%2520Sessi%25C3%25B3%2520escoles%2520de%2520dansa%2520Confinament.mp4?dl=0
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Actualitzaci_mesures_1505.pdf
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/Actualitzaci_mesures_1505.pdf
http://feced.org
https://www.faeteda.org/wp-content/uploads/2020/05/Medidas-por-CC.-AA.-aprobadas-FAETEDA-1.pdf
https://www.faeteda.org/wp-content/uploads/2020/05/Medidas-Internacional-aprobadas-FAETEDA-1.pdf
https://www.faeteda.org/wp-content/uploads/2020/05/Medidas-Internacional-aprobadas-FAETEDA-1.pdf
mailto:projectes@dansacat.org
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