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L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya  

Més de 25 anys treballant per la Dansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 professionals de 

la dansa a Catalunya (ballarins, coreògrafs, pedagogs, especialistes en salut i dansa, productors i 

gestors culturals de dansa, mànagers de companyies i totes aquelles persones que tenen una 

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

defensar els seus interessos. És així com representem els 480 socis 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. Per 

aquest motiu, una de les activitats que desenvolupem és la celebració del Dia Internacional de la 

Dansa, que té un important ressò a la societat catalana, i els Premis Dansacat (biennals), que tenen 

com a objectiu donar visibilitat i reconeixement al sector.  

 

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

iniciatives que les resolguin, afavorint als nostres socis 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.  

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. 

http://www.dansacat.org/projectes/20/
http://www.dansacat.org/projectes/20/
http://www.dansacat.org/es/projectes/28/
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3. Actuar com a lobby polític. Mediar 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 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 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 

Com a agent articulador del sector de la dansa a Catalunya, des de l’APdC hem reforçat la nostra 

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 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 i coreògrafs, però 

sobretot vetllant per obrir nous mercats laborals perquè la dansa catalana es puguin veure arreu. 

 

Apostem per 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 2015. 

 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

Pel que fa a les classes tècniques de manteniment hem continuat gestionant el conveni que tenim 

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

professionals, i hem organitzat cursos de curta durada sobre temes com l’anatomia aplicada a la 

dansa o la dramatúrgia. També hem seguit treballant conjuntament amb l’Associació d’Actors i 

Directors Professionals 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 sobre temes 

com la facturació, els drets d’autor, etc. D’altra banda, hem continuat oferint 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. Com a novetat 

durant el 2015 hem recuperat les classes de manteniment per a professionals a la nova seu de 

La Caldera a Les Corts. 

 

DANSACAT.ORG: El portal de referència 

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

Catalunya, amb prop de 90.000 visites i més de 50.000 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. Aquest 2015 s’ha potenciat el directori de professionals i d’espectacles, així com la borsa 

de treball, per tal de donar més visibilitat i oportunitats laborals als nostres associats. 

 

DIA INTERNACIONALDE LA DANSA (DID) 2015 – Balla’m un llibre 

Amb motiu d’aquesta celebració, s’han tornat a organitzar diverses accions ballades en espais 

urbans, amb professionals de diversos estils de dansa. Aquest any, a més a més, s’ha engegat el 

projecte “Balla’m un llibre”, que uneix dansa i literatura, aprofitant la proximitat de la celebració del 

Dia Internacional de la dansa i del Dia de Sant Jordi. El projecte es va dur a terme a cinc 

biblioteques d’arreu de Catalunya. També vam continuar recollir tota la programació de Dansa que 

es fa arreu de Catalunya a l'Agenda de la Dansa que es va publicar al nostre portal web, i vam 

tornar a crear una Aplicació Mòbil (App) de fàcil consulta per a tots els ciutadans i ciutadanes 

http://www.dansacat.org/
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interessants en les activitats que es van dur a terme al voltant d’aquesta data tan assenyalada per al 

nostre sector. 

 

POLÍTIQUES CULTURALS: El Sismògraf. Festival Nacional de Dansa. Circula! i Re/Mou-te 

Aquest 2015 s’ha treballat en la concreció de la primera edició del Festival nacional de dansa, el 

Sismògraf, al municipi d’Olot. I hem posat en marxa un petit circuit estatal de dansa amb la 

col·laboració de les associacions de professionals de la dansa de Madrid i València. També hem 

seguit vetllant per la continuïtat de la finestra d’internacionalització (FID); i hem iniciat un nou 

projecte al voltant de la recuperació de la memòria coreogràfica del país, el projecte Re/Mou-te. 

 

POLÍTIQUES EDUCATIVES: Jornada de bones pràtiques. La dansa a l’escola 

Des de l’APdC hem continuat treballant en estreta col·laboració, entre d’altres, amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació i l’Institut del Teatre, per tal 

de vetllar per un major reconeixement dels ensenyaments artístics. També hem seguit treballant 

amb la Plataforma per als titulats Superiors en Art Dramàtic i Dansa en la lluita per al 

reconeixement de la Llicenciatura en Dansa, iniciant els primers contactes per tal d’aconseguir 

l’adscripció dels estudis de l’Institut del Teatre a la Universitat. Un dels projectes més destacats de 

l’any ha estat l’organització de les Primeres jornades de bones pràctiques al voltant de la 

presència de la dansa a l’escola en col·laboració amb Moviment Lantana i la Universitat de Girona. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ: Comunicació face to face 

Hem seguit treballant perquè tant els associats com la resta del sector estiguin ben informats 

(notícies, formació, programació, recursos, convocatòries,...), i hem fet especial èmfasi en donar 

més visibilitat a la tasca de l’APdC i als projectes que duem a terme a través del web, el butlletí 

mensual i les xarxes socials. Aquest any, a més a més, hem hagut de fer accions de comunicació 

específiques per als projectes de difusió de la Dansa  Circula! i Re-mou-te, a banda de les jornades 

TAD i les Jornades de Dansa a l’escola. 

 

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

A nivell econòmic, segons el projecte que s’ha desenvolupat al 2015 i el pressupost presentat, els 

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

Cultura y Deporte) han representat un 43% del pressupost total. Les altres fonts d’ingressos  es 

divideixen de la següent manera: 40% quotes dels associats, 10% patrocinis i mecenatges 

privats, i 7%  rendiments propis de l’activitat. Tot i així, l’APdC ha continuat treballant pensant en 

iniciar col·laboracions amb altres entitats que tenen els mateixos objectius per tal de compartir 

costos i iniciar relacions de patrocini. Enguany, a més a més, s’han intensificat les campanyes de 

captació de socis amb l’objectiu de créixer, ser més representatius, i disposar de més 

ingressos propis. 

 

RECURSOS HUMANS: Equip de gestió dinàmic i junta directiva activa 

L’equip de treball de l’APdC està conformat per 3 persones a 30 hores i una persona a mitja 

jornada. Tot i ser un equip de treball petit, actuem sobre diferents línies, totes elles clau per a la 
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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.  

 

2. REPRESENTATIVITAT I NOMBRE D’ASSOCIATS 

 

Actualment l’APdC aplega 476 associats, molts d’ells tenen la seva fitxa publicada al directori de 

professionals de www.dansacat.org. Es pot considerar que el conjunt de socis 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 estan associats a l’APdC com a persones físiques, mentre que a l’Associació 

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

 

Aconseguir nous socis i mantenir els que ja tenim és una de les nostres prioritats per al 2016.   
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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 2015 hem continuat 

oferint activitats de formació (classes tècniques, 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, ens agradaria poder especialitzar-nos en un centre de “recursos”, d’informació, de 

formació continuada, d’intercanvi d’eines creatives, etc., que es posen a l’abast de la nostra 

professió. Malauradament, la nostra capacitat només ens permet desenvolupar un seguit d’activitats 

formatives que, tot i estar plantejades amb la màxima coherència possible, optimitzant els pocs 

recursos dels quals disposem, sabem que no són suficients per als associats ja que ens reclamen 

cada vegada més cursos i seminaris. 

3.1 Classes tècniques de manteniment 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 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 disposem de més de 20 centres que ofereixen classes de 

diferents estils: clàssic, contemporani, jazz, hiphop, claqué, teatre físic, dansa oriental, swing, tango, 

ioga, feldenkrais,..., a un preu hora d’entre 5 i 8€.  

 

Durant l’any 2015, hem continuat treballant per augmentar el nombre de centres de dansa i que 

cada vegada hi hagi més estils. A més, després del trasllat de la seu social de l’entitat a la nova 

Caldera al barri de Les Corts, s’han recuperat a l’octubre les classes de manteniment organitzades 

per l’APdC. Una de les activitats més ben valorades per part dels professionals de la dansa, i que 

cobreix una de les necessitats bàsiques del sector. Els professors que han impartit aquestes classes 

són: Guy Nader i Roser López Espinosa. Des de l’APdC ja tenim a punt el calendari de treball fins a 

juny de 2016. 

 

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 

mancats de coneixement i experiència en gestió de subvencions i projectes artístics.  

 

Les activitats que s’han dut a terme durant 2015 han estat: 

 

Cursos monogràfics teòrics i pràctics 

- Xerrada: Perquè ens lesionem? Coneix els teus 

factors de risc. Aquesta xerrada tenia per objectiu 

ajudar els professionals de la dansa a adquirir nous 

hàbits per tal de prevenir lesions. Es va fer el dia 11 de 

març amb la col·laboració d’Ana Velázquez i Juan 
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Antonio Fanlo, del Centre de Prevenció d’Arts Escèniques. Es van organitzar dues sessions 

de la mateixa xerrada. En total hi van assistir unes 30 persones i es va valorar molt 

positivament. 

- Cursos de dramatúrgia per a ballarins i coreògrafs. Al gener vam repetir el curs pràctic 

que es va organitzar al setembre 2014 ja que molts alumnes es van quedar en llista 

d’espera. Vam tornar a omplir les 15 places i tots els assistents va demanar que es fes una 

segona part. Els dies 19 i 20 de desembre a les instal·lacions de La Caldera es va dur a 

terme aquesta segona part amb un total de 15 alumnes. La docent d’aquests cursos ha 

estat Tanya Beyeler, de la cia. Conde de Torrefiel.   

- Introducció a la dansa integrada. Aquest curs es va realitzar el dissabte 9 de maig a la 

Fabra i Coats. El va impartir Jannick Niort i l’equip de Psicoart. Hi van assistir 25 persones. 

- Curs: Com motivar els meus alumnes de dansa? Aquest curs va tenir lloc el dissabte 21 

de novembre a l’Institut del Teatre. El va impartir Ana García-Dantos. Hi van assistir 20 

persones. El curs va ser molt ben valorat i s’ha decidit organitzar una segona part per al 

2016. 

 

 

 

 

 

 

A més d’aquests cursos hem continuat col·laborant amb l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals 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 d’activitats 

conjuntes. Per al 2015 hem organitzat les xerrades següents: 

- Com aprofitar l'assistència a fires d'arts escèniques. Va tenir lloc el 2 de març a la seu de 

SGAE a Barcelona. Es va treballar a partir del cas concret de Fira Tàrrega i de la mà 

de Mike Ribalta (cap de l'àrea de Professionals).  

- Sessió informativa sobre les subvencions del Departament de Cultura per a l'any 2015: 

Dilluns 9 de març a l'Arts Santa Mònica va acollir la sessió informativa sobre els ajuts 

al sector privat de les arts escèniques del Departament de 

Cultura de la Generalitat, per a l'any 2015. 

- Quant val la meva feina?, com la facturo? Aquesta sessió va tenir 

lloc el 28 de maig a SGAE i la va impartir un representant de cada 

associació organitzadora i l’assessora laboral de l’AADPC.   

- Curs de recerca de fons privats per a projectes d'arts escèniques. Va tenir lloc el 28 de 

novembre a l’SGAE. Va intervenir l’equip d’Impulsa Fundraising i un membre de la Cia La 

Baldufa. 

- Novetats en la llei de cooperatives. Es va fer en col·laboració 

amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya el dia 

2 de desembre a la seva seu. 

 

http://www.firatarrega.cat/
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També hem seguit col·laborant amb altres entitats per tal de fer arribar al màxim nombre de 

persones aquestes activitats formatives i de coneixement. Els cursos i activitats estan oberts a tot el 

sector, i els socis de les entitats col·laboradores es beneficien de preus reduïts, en el cas dels 

cursos de pagament. 

 

 

3.3 Beques de formació 
Durant el 2015 hem continuat 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. 

Al gener de 2015, vam publicar una primera convocatòria de 5 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. Es van presentar 52 socis professionals i 7 socis estudiants. Les 

guanyadores van ser: Laura Dorna, Antonella D’Ascenzi, Vianna Asencio, Irene Garcia i Emma 

Villavecchia. 

La segona convocatòria de 5 beques de 300€ per a qualsevol formació es va publicar al juny. Es 

van presentar 48 socis professionals i 6 estudiants. Les guanyadores van ser: Marina Miguel, Nadia 

Pesarrodona, Rachel Thew, Roser Tutusaus i Mónica Vázquez. 

3.4 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.  

 

3.5 Promoció i publicació guies bàsiques d’informació 

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

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

trobar a www.dansacat.org/recursos/7/. Al febrer hem publicat una nova guia sobre el Pla de 

prevenció de riscos laborals i a l’agost hem publicat un document sobre cooperatives de 

facturació. 

 

http://www.dansacat.org/recursos/7/
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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 

 

També hem publicat altres documents de gran ajuda pel sector: 

 Busques gestor cultural? 

 

 

 

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 que 

internet està prenent en la societat, a l’APdC anem millorant el web i adaptant-lo a les 

necessitats del sector. 

 

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.  

 

http://www.dansacat.org/
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Dansacat.org rep fins a 14.000 visites mensuals, i enviem el butlletí 

mensual a més de 2000 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 2000 recursos. 

 

4.2 El Directori de Professionals i el Directori d’espectacles 
 

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.).  

 

Al maig de 2013 vam posar en marxa el Directori 

d'espectacles de dansa on-line, per tal de donar més 

visibilitat al treball dels seus socis i sòcies. Aquest directori 

és una eina molt útil per a programadors nacionals i 

internacionals que poden cercar espectacles per tipus de 

dansa, durada, espai escènic, tipus de públic, etc. El 

funcionament d'aquest és com el del Directori de 

professionals de www.dansacat.org. És multilingüe, 

tothom el pot consultar, els socis i sòcies poden penjar 

els seus espectacles, i són els qui el van alimentant i 

actualitzant sempre que ho vulguin, de forma autònoma i 

senzilla.  

 

Durant el 2015 hem fet difusió d’aquests dos directoris tant a les trobades amb professionals, 

fires i festivals d’arts escèniques, etc., com entre les companyies que busquen professionals 

col·laboradors. A més a més, el perfil dels professionals ha passat a tenir més visibilitat a la home, 

da causa dels canvis en el disseny del web fets a l'octubre de 2014.   

http://www.dansacat.org/directori/1/
http://www.dansacat.org/directori/1/
http://www.dansacat.org/
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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 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 2015 

hem publicat  276 ofertes de feina i 324 convocatòries a dansacat.org. Creiem que aquest és 

un servei important per tal de connectar l’oferta amb la demanda, tot i les hores invertides en buscar 

la informació i publicar-la.  

 

 

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 on-line 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 2000 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 2015 hem actualitzat diversos apartats, amb especial èmfasi en el Directori de 

Centres de formació.  

 

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 2015 

 

En commemoració del naixement de Jean Georges 

Noverre (1727-1810), figura clau en la renovació del 

llenguatge coreogràfic, la UNESCO va convertir el 29 

d'abril en el Dia Internacional de la Dansa (DID). Com 

cada any des del 1989, l'Associació de Professionals de 

la Dansa de Catalunya (APdC) se sumarà a aquesta 

celebració amb un seguit d'actes per recollir tota la 
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diversitat de la Dansa, reconèixer l'esforç constant dels seus professionals i acostar aquest art a la 

ciutadania, a més de difondre les altres activitats que tenen lloc arreu de Catalunya amb motiu 

d'aquesta data.   

 

5.1 “Balla’m un llibre” – Sant Jordi en dansa  
Gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al voltant de 

la diada de Sant Jordi es va iniciar un projecte que compta amb la complicitat del Servei de 

Biblioteques, que té com a objectiu desenvolupar un projecte que uneix literatura i dansa. 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. 

 

Balla’m un llibre vol…. 

Arribar a la ciutadania perquè és una de les prioritats de la dansa: exhibir, difondre i educar. Crear 

un binomi estable entre dansa/ciutadania passant per un actiu com el de les Biblioteques d’arreu de 

Catalunya. 

 

+ programació + difusió + educació = + públics 

 

Què és “Balla’m un llibre”? 

És l’acció que es va impulsar al voltant del Dia Internacional de la Dansa creant sinèrgies positives 

amb un dels actius culturals més importants del país, la Xarxa de Biblioteques de Catalunya. 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 va ser el material sobre el qual va treballar el coreògraf/a i el 

va presentar en el marc d’activitats organitzades a les biblioteques el 22 d’abril.  A més a més, el 

dia 24 d’abril es van presentar les 5 peces creades en el marc del Festival Sismògraf d’Olot. 

  

On es van presentar les coreografies? 

El dia 22 d’abril a 5 Biblioteques de la Xarxa, una per demarcació: 

 Biblioteca pública de Tarragona 

 Biblioteca pública de Lleida 

 Biblioteca Carles Rahola de Girona 

 Biblioteca Marià Vayreda d’Olot 

 Biblioteca Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat. 

El dia 24 d’abril a la biblioteca d’Olot es van poder veure les 5 peces, en una sessió per a 

bibliotecaris i bibliotecàries, la qual cosa va facilitar la posterior contractació de les creacions. 

 

Com es van triar els llibres i els creadors? 

Cada biblioteca que hi participa, mitjançant una consulta amb els seus usuaris (Clubs de Lectura), 

va seleccionar un llibre. Els creadors van ser escollits mitjançant una convocatòria pública a través 

de l’Associació de Professionals de la Dansa. Es van presentar 30 propostes i els coreògrafs 

seleccionats van ser:  
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 Gemma Güell per a la Biblioteca Pública de Tarragona - La dona del grill de Jordi 

Tiñena. 

 Daniel Fernández per a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola - Diario de 

Vaslav Nijinsky.  

 Maria Mora per a la Biblioteca Pública de Lleida - Dos taüts negres i dos de blancs de 

Pep Coll. 

 Esther Aumatell per a la Biblioteca Pública Marià Vayreda d'Olot - Dràcula de Bram 

Stocker. 

 Miquel Barcelona i Laura Vilar per a la Biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet de 

Llobregat - El Quixot de Miguel de Cervantes. 

 

5.2 Accions ballades  – 29 d’abril de 2015 a BARCELONA 
Es van dur a terme tres accions ballades per a reivindicar major reconeixement i presència de la 

dansa. Les tres accions es van realitzar el dia 29 d’abril en diverses hores i espais simbòlics de la 

ciutat: 

- Acció  ‘soroll’, encarregada a la Mudit Grau i el Guillem Alonso. Un grup de ballarins de 

flamenc i un grup de ballarins de claqué van realitzar una coreografia al tram final de les 

Rambles.  

- Acció de ‘transmissió’. Es va dur a terme al vestíbul de diversos teatres de Barcelona 

(Mercat de les Flors, TNC, Teatre Romea i Teatre Lliure), abans que comencés la 

corresponent funció. Es va convidar 10 ballarins de renom a fer una improvisació. Cada 

ballarí va tenir un nen al seu costat reproduint els seus moviments. També es va llegir el 

manifest en el qual es reclama una major presència de la Dansa als teatres. La redacció 

del qual va anar a càrrec dels membres fundadors del centre de creació, La Caldera. 

 

Abans de cada acció, també es va llegir el Missatge del DID encarregat a La Caldera (+ informació 

sobre el missatge al punt 5.4). 

 

5.3 L’Agenda de la Dansa i  l’Aplicació Mòbil  
Amb l’objectiu d’inserir la Dansa a 

la societat vam tornar a mostrar a 

la ciutadania la riquesa d’aquest 

art recollint tota la programació 

de dansa de Catalunya (teatres, 

escoles, centres de creació i 

centres cívics, activitats dels barris al carrer, etc.) que es van dur a terme amb motiu d’aquesta 

celebració, i la vam difondre a través de dansacat.org (14.000 visites mensuals) i de les xarxes 

socials. 

També es va enviar a més de 3.000 contactes (socis, subscriptors, amics de la dansa i altres agents 

del sector: professionals, amateurs, centres de dansa,...), i al butlletí mensual.  

D’altra banda, hem seguit apostant per les noves tecnologies. Conscients que l'accessibilitat a 

Internet mitjançant aparells i dispositius mòbils com els telèfons intel·ligents (smartphones) i les 
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tauletes (tablets) no ha parat de créixer durant els darrers anys, hem tornat a posar en marxa 

l’Aplicació mòbil o App –un petit programa que ofereix prestacions i accés a continguts– , que els 

usuaris poden descarregar gratuïtament en el seu telèfon o dispositiu mòbil. A través d’aquesta APP 

anomenada “Agenda de la Dansa” es va poder consultar la programació que es va dur a terme 

amb motiu del DID arreu de Catalunya, a més a més, es va poder llegir el missatge, veure la 

ubicació al mapa de les activitats, etc. 

 

5.4 Missatge del DID  
Per al 2015 vam encarregar el missatge del DID als fundadors de La Caldera, centre de creació en 

dansa de Barcelona, que va celebrar el seu 20 aniversari.  

 

Missatge del DID: 

"Peso 60 quilos. Diuen que la meva ànima pesa 21 grams.  

Uns 21 grams dels quals se n'ha parlat molt. Però que passa amb els 59 amb 79 grams de magnífica 

anatomia dissenyada pel moviment i animada pel misteri de la vida?  

Les respostes a les grans preguntes viuen als nostres cossos, encoratjades pel ritme binari del batec 

del cor.  

 

En aquesta societat en què la gent sap on és el riu Amazones i qui va ser Guifré el Pilós, per a molts 

els Ísquiums serien més uns herois vikings que no pas els óssos sobre els quals seiem cada dia.  

A l'escola ens ensenyen, assegudets a les nostres cadires, subjectes i predicats, números decimals, la 

hipotenusa, l'àtom, conquestes i reconquestes, comtes cristians, Reis visigots, Generals i minerals,..., 

però ningú ens ensenya les fórmules secretes, la complexitat ni el fascinant funcionament d'aquesta 

anatomia dissenyada pel moviment que és el nostre cos.  

 

L'accés al coneixement i la pràctica de la dansa i les disciplines creatives No és una distracció, Sr. 

Wert, Srs. de Gris, és una Connexió. És La Connexió amb el nostre ésser essencial, un veritable 

camí de coneixement i alegria que és salut.  

La Dansa és l'aliança més fluida entre el profund i la pell, entre l'individu i el col·lectiu.  
 

Deia Peter Brook que per a fer Teatre calen dues persones: un actor i un espectador.  

No necessitem un altre per ballar. Ballem com respirem. Ballem al saló com cantem a la dutxa. Tots 

els nens ballen.  

 

Però quan la dansa puja a un escenari ja és Art Escènic ofert a la mirada de l'altre. Destil·lació 

poètica del llenguatge comú del moviment. Esforç i somnis engalzats per a la creació de mons 

imaginaris, per emocionar, per oferir una visió reveladora de la realitat i alimentar l'ànima d'un 

públic.  

 

Les Arts escèniques catalanes han sigut pioneres en proposar espectacles de creació, alquímies 

cosides amb destil·lacions del teatre, la música, les imatges i la dansa, que han sigut el millor 

transmissor d'una cultura singular i universal.  

 

Avui que el desmantellament del fràgil teixit professional que es nodreix dels somnis és un fet, 

reconèixer i donar suport als que dediquen els seus esforços i els seus somnis per fer d'aquest art 

alguna cosa contemporània i viva és un deure.  

 

Quant costa ballar?  

 

El nostre món necessita gent que balli. El nostre art escènic, gent que dediqui la seva vida a buscar 

les fórmules secretes de la veritat que correspon al seu temps. La nostra cultura, espectadors 

emancipats.  
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Moltes coses estan canviant. La confusió està donant pas a la consciència que el fet creatiu és 

transformador, que la col·laboració dels professionals i del públic en la creació de la nostra cultura 

és vital, que no acceptarem polítiques culturals amb interessos tèrbols, que no necessitem models de 

cossos perfectes sinó encarnar-nos en els nostres cossos subjectius i contaminats pel viure i posar-

nos en moviment.   

 

Els barris ja estan en dansa, les ciutats ja estan en dansa. Ja ens hi hem posat.   

Quan var ser l'última vegada que vas ballar?  

Avui és el dia perfecte per treure la mirada de les pantalles i... aixecar-se del sofà." 

La Caldera 

El projecte de La Caldera neix l'any 1995 dins un context de manca d'espais adequats per a la 

creació i per la dansa específicament. És així com Montse Colomé, Inés Boza, Alexis Eupierre, Lipi 

Hernández, Carles Mallol, Toni Mira, Maria Rovira, Álvaro de la Peña, Sol Picó i Carles Salas, es 

van associar per transformar una antiga fàbrica de cinturons del barri de Gràcia de Barcelona, en 

una plataforma de creació independent; un projecte col·lectiu que van anomenar La Caldera.  

 

La Caldera, que enguany ha estrenat nova seu a les Corts, aposta per ser un centre estable de 

creació de dansa i arts escèniques gestionat per artistes amb un recolzament professional de gestió. 

Premi Nacional de Cultura 2006. 

   

Aquest missatge es va llegir a les diferents accions ballades de l'APdC, i molts ajuntaments de 

Catalunya també el van llegir abans de les seves accions de celebració del DID. També es va 

difondre a través de www.dansacat.org i les xarxes socials, i es va fer arribar als professionals de la 

dansa, a les escoles, teatres, ajuntaments, etc. 

 
5.5 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. Enguany es va enviar una nota de premsa als mitjans -en 

coordinació amb el Departament de Cultura- per a donar a conèixer el projecte ‘Balla’m un llibre’, i 

es va organitzar una roda de premsa -juntament amb la Caldera- per a donar a conèixer les 

activitats que es van dur a terme amb motiu d’aquesta celebració, així com el missatge del DID, i 

l’Agenda de la Dansa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacaldera.info/
http://www.dansacat.org/
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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  
Hi ha dos documents importants que articulen aquesta àrea de treball i que marquen les prioritats i 

les necessitats del sector professional de la dansa: el Pla Integral de la Dansa i Junts per la 

Dansa. El Pla Integral de la Dansa és un document estratègic que recull una sèrie d’objectius per a 

millorar les condicions del sector. Es va aprovar a finals de 2009 per part del Departament de 

Cultura i el CoNCA, i al llarg dels últims anys s’ha vist afectat per a les reestructuracions del 

departament, ja que inicialment va ser liderat per l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, després pel 

CoNCA, i finalment a 2011 va passar a mans del Departament de Cultura, delegant l’execució del 

pla a l’ICIC, actualment ICEC. Tots aquests canvis i el context de crisi econòmica han alentit el 

procés de desplegament. Tot i així, l’APdC sempre s’ha mostrat activa en fer el seguiment i 

proposar projectes, mesures a treballar i criteris d’avaluació.  

 

Durant el 2015 hem continuat 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.   

 

6.2  Activar l’exhibició i la difusió  
Des de l’APdC durant el 2015 hem tornat a incidir en la necessitat de crear un circuit de dansa, 

crear nous públics, i buscar l’equilibri entre creadors emergents i consolidats. Hem seguit difonent 

extensament el document estratègic Junts per la Dansa, dirigit als regidors i tècnics de cultura del 

país (a l’administració local), on es fan una sèrie de recomanacions per tal de millorar la presència 

de la dansa arreu del territori català.   

 

El naixement d’un Festival Nacional de Dansa – 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. Va ser el punt de 

trobada entre companyies i professionals, programadors i públic, per tal de fer més pròxima la 

dansa a l'espectador i que els espectacles de dansa siguin més presents a les programacions 

culturals, especialment 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. 
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El Sismògraf, va tenir lloc a Olot del 24 al 26 d'abril, i es va marcar l'objectiu d'expandir i 

consolidar la presència de la dansa i de les arts del moviment a les programacions 

culturals de Catalunya i d'explicar la producció catalana als programadors nacionals, sense oblidar 

els de la resta de l'Estat i els internacionals.  

 

6.3 Circula! Tren de creació i formació en dansa – Un projecte d’àmbit estatal 
Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels nostres professionals aquest 2015 ha nascut "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. 

 

Què és Circula!? 

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. 

 

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 (taller, classe magistral, workshop...). 

 

Des de l'organització s'ha intentat que el marc d'actuació de la peça seleccionada fos el més 

adequat possible per a la seva exhibició i posterior repercussió, intentant 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 ha estat de 2.500 euros impostos inclosos per companyia seleccionada, i inclou 

una actuació i la corresponent acció formativa que l'acompanya. La voluntat és poder repetir 

l'intercanvi un parell de cops l'any. 

 

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. 

 

La companyia seleccionada aquest 2015 va ser la madrilenya Poliana Lima que va actuar a la 

Sala Hiroshima el 10 de desembre. La proposta formativa va ser en format de taller i es va dur a 

terme el dia següent a les instal·lacions de La Caldera amb una assistència de 23 persones. 
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6.4 Re/Mou-te. Projecte Intergeneracional  
Des de l’APdC hem posat en marxa aquesta iniciativa per tal d’apropar creadors de dansa de 

diferents generacions i posar en valor el llegat coreogràfic de Catalunya.  

 

El projecte té com a principal objectiu la transmissió de coneixement entre els artistes de diferents 

edats i amb diferents punts de vista, que revisaran conjuntament peces coreogràfiques ja creades, 

per arribar a la creació i presentació del nou treball, ja sigui una deconstrucció, una continuació 

del treball original, etc.,  amb total llibertat per als creadors/es que es trobin, tant a nivell d’estils com 

de format.  

 

Companyies amb 30 anys de trajectòria i creadors menors de 30 anys 

Han format part del projecte companyies de dansa que van néixer durant els anys 80, i que encara 

estan en actiu, i joves creadors menors de 30 anys. Cada una de les companyies seleccionades ha 

triat una de les seves peces per a treballar la revisió amb 1 dels joves creadors.  

 

Les companyies catalanes que hi han participat han estat: Cia. Gelabert-Azzopardi, Àngels Margarit/ 

Cia. Mudances, Danat Dansa, Nats Nus i Roseland Musical. Els treballs finals s’han presentat 

públicament a la Sala Hiroshima, els dies 14 i 15 de gener de 2016.  

 

El projecte creatiu ha anat acompanyat d’un enregistrament videogràfic en les diferents fases del 

procés per tal de documentar-lo i poder disposar d’un material que formarà part de l’arxiu gràfic de 

la història de la coreografia contemporània catalana.  

 

6.5 Finestra d’internacionalització de la dansa  
La iniciativa de la Finestra d'internacionalització de la dansa catalana va sorgir arrel d'una sèrie de 

sessions de treball de la recentment constituïda Taula d'internacionalització de la dansa 

catalana, amb la participació del Mercat de les Flors, l'Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya, l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de 

Barcelona, l'Institut Ramon Llull, PICE i El Graner.  

 

La Finestra, que es va organitzar a través d'un procés de participació obert a les companyies, es va 

integrar finalment dins l'International Performing Arts Meeting (IPAM) del Festival Grec. 

Enguany, la III edició de la Finestra d'Internacionalització de la Dansa s’ha dut a terme els dies 

6, 7 i 8 de desembre, en el marc del Festival Salmon. 

 

La voluntat és mantenir una línia de continuïtat respecte a les edicions anteriors i treballar en el 

camp de l'exhibició de dansa catalana i en la recerca de coproduccions. 
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6.6 Assessors experts en dansa – 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 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. 

 

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 2015 hem seguit 

treballant en temes de legislació educativa entorn la dansa. 

 

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

aquest motiu aquest 2015 hem continuat treballant 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.   

 

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

continuat tenint 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. També treballem, a partir de la nostra 

participació a la confederació sindical, CONARTE, en temes que afecten a nivell estatal. 

 

7.2 Diàleg amb les administracions 

Aquest 2015 hem continuat 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, estem en contacte en relació a la Llei Orgànica de la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMCE). Hem continuat 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.  

http://granerbcn.cat/
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7.3 Difusió de documents claus 

 

L'APdC continua fent difusió de dos documents de gran utilitat per al sector: la 

Guia Bàsica per a la docència de la dansa, elaborada per l’APdC, juntament 

amb l'Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades i la Federació Catalana de 

Professors de Dansa, i publicada l’any 2012. Els objectius d'aquesta guia són 

donar a conèixer la importància d'un ensenyament de qualitat en tot l'àmbit de 

la dansa i els requisits necessaris per impartir aquesta disciplina. Aquest 

document està dirigit a escoles de dansa, mestres, pares, alumnes, centres 

cívics, AMPA i a totes les persones que tenen relació amb la dansa, per tal 

d'aconseguir una praxi d’aquest art digna i eficient.  

 

7.4 Plataforma per als Titulats Superiors en Art Dramàtic i Dansa 
 

Aquest any hem continuat treballant amb la Plataforma per als 

titulats Superiors en Art Dramàtic i Dansa, creada al 2011 i 

formada per l'APdC, l'Associació d'Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC), i l’Associació de Titulats 

Superiors d'Arts Escèniques per l'Institut del Teatre (ATSIT).  

 

 

L'objectiu d’aquesta plataforma és lluitar contra una problemàtica comuna: la manca de 

reconeixement de la Llicenciatura en Dansa, i de la d'Art Dramàtic com a equivalents a tots els 

efectes a un títol universitari. D'aquest fet se'n deriven altres problemes com per exemple el fet que 

la titulació Superior sigui puntuada amb 0 punts a la Borsa d'Interins; o que no puguin accedir a 

l'administració educativa i a estudis de postgrau. Durant el 2015 hem continuat treballant per a 

aconseguir que aquestes llicenciatures es reconeguin a tots els efectes, passant a formar part 

de Llei Orgànica d'Universitat. També hem treballat sobre la LOMCE i la seva aplicació a Catalunya 

i hem fet el seguiment de les convocatòries de places de professorat del CSD i del CPD de l’Institut 

del Teatre. 

 

7.5 Elaboració d'un cens d'alumnes i professors de dansa 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vetlla per  la qualitat de les escoles 

autoritzades, deixant de banda els gairebé 300 centres no autoritzats que imparteixen dansa arreu 

de Catalunya. En aquests moments, no existeix cap dada estadística sobre la globalitat de la 

docència de la dansa a Catalunya. Es pot saber quants alumnes passen per les escoles 

autoritzades, però no sabem quants alumnes fan dansa en escoles no autoritzades, ni quants 

professors imparteixen aquesta disciplina, etc. Tenir aquestes dades seria d'una gran ajuda per a 

conèixer el pes real de la dansa a Catalunya i poder treballar amb més coneixement de causa al 

voltant de les seves necessitats. És per aquest motiu que al 2014 vam començar a treballar en un 

cens d'alumnes i professors, per tal de conèixer les xifres reals i la incidència de la dansa arreu 

de Catalunya. El treball de fons ja està realitzat i durant el 2016 publicarem el resultat del cens.  
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7.6 Grup de treball per a consensuar recomanacions salarials en la docència 

Els diferents grups de discussió duts a terme a l'APdC ens han permès detectar la necessitat del 

sector de la docència de la dansa, de poder consultar un pacte laboral o disposar d’unes 

recomanacions salarials per tal de trobar un consens a l’hora d’establir les retribucions salarials. 

Tant els directors de les escoles, com el mateix professorat creuen del tot necessari la creació 

d’aquestes recomanacions, així com la redacció d’una guia de bones pràctiques pel que fa a la 

contractació. Per aquest motiu, durant el 2015 hem estat treballant, a través d’un grup de debat 

amb professionals del sector, per a elaborar les bases del que podria ser una taula de 

recomanacions salarials i una guia de bones pràctiques per a la docència de la dansa. La feina 

d’aquest grup de treball s’ha concretat en dues reunions en les quals vam convocar tots els socis a 

participar. Es van dur a terme els dies 9 d’octubre i 27 de novembre. En aquests moments, ja es 

disposa d’un document consensuat. 

 

7.7 Jornada de bones pràctiques: La dansa a l’escola 

 

 

 

L'Associació de Professionals de la dansa de Catalunya i Moviment Lantana, hem organitzat  amb la 

col·laboració de la Universitat de Girona la I Jornada de Bones Pràctiques 'La Dansa a l'escola'. Es 

va dur a terme el 14 de novembre de 2015 a Banyoles, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquells 

projectes que tenen la dansa com a vehicle pedagògic/educatiu, i aconseguir una major presència 

de la dansa a l'escola amb projectes de qualitat. La jornada va ser un espai de trobada per a 

compartir experiències, i sumar esforços. La jornada ha estat dirigida a tots els professionals de la 

dansa, mestres de primària i secundària, educadors socials, psicòlegs, pedagogs..., i altres 

professionals interessats en la dansa. La jornada es va articular a partir de dues ponències i 3 taules 

rodones. Les iniciatives representats a les taules rodones es van triar a traves d’una convocatòria 

oberta a la qual es van presentar 26 projectes: 

 
TAULA RODONA 1: LA DANSA A L’ESCOLA 
Conductora i relatora: Gemma Calvet, professora de dansa, presidenta de l’Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya i membre de la comissió d’Educació de la Confederación 
de Artistas Trabajadores del Espectáculo. 
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Projectes que s’han presentat: 
- Programa MUS-E, de Glòria Sardà 
- Dansa a les escoles, de la Cia. Mons Dansa 
- Projecte d'educació artística i cultural amb dansa a les escoles de Catalunya, de Sudansa 
- Creadors En Residència, d’ ICUB/Graner 
- AGITART'educa, de la Cia. Agitart 
- Dansa a l’escola Mil·lenari, escola Mil·lenari (Cardedeu) 
- T.E Dansa, de la Cia. Cobosmika 
- Projecte Tandem, de Fundació Catalunya la Pedrera / Mercat de les Flors – Graner 

 

TAULA RODONA 2: EL PERFIL D’ESPECIALISTA QUE IMPARTEIX DANSA A 
L’ESCOLA 
Conductora i relatora: Dra. Dolors Cañabate Ortiz, professora de l’Àrea de didàctica de la Expressió 
corporal de la Facultat d'Educació i Psicologia, de la Universitat de Girona. Participa en projectes i 
investigacions sobre la dansa en l’àmbit professional i educatiu. 
 
Projectes que s’han presentat: 

- Planters, de ConArte Internacional 
- La Dansa a l'escola, un somni fet realitat, de Mònica Marín 
- Jugant amb la dansa, de la Cia. Mar Gómez 
- La dansa: una eina més en les ciències socials, de l’ Institut Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
- Tallers de dansa, de l’Escola Costa i LLobera (Barcelona) 
- La Dansa dins del Projecte Muda’t, del Departament d’Arts Escèniques de l’Escola Garbí-

Pere Vergés (Esplugues de Llobregat) 
- Dansa als cicles formatius, de Dansalut 

 

TAULA RODONA 3: DANSA I DIVERSITAT METODOLÒGICA 
Conductora i relatora: Amèlia Aguilera, psicòloga educativa i terapeuta familiar. Té experiència com 
a docent i psicopedagoga en centres públics i privats. També és formadora i facilitadora de grups i 
equips de treball, ha participat en projectes artístics-educatius, i ha conduït grups d’expressió 
corporal. 
 
Projectes que s’han presentat: 

- Projectes de dansa a les escoles i instituts públics d'Hospitalet de Llobregat, de l’Escola de 
Música i Centre de les Arts (EMMCA) 

- La pe i el cordi fan ballar a l’escola, del Centre de Lectura de Reus. Escola de dansa 
- Un conte col·lectiu a través de la literatura, la plàstica i la dansa, de HandMadeDance 
- Vídeo-Dansa a l’Aula: La performance i l’espai arquitectònic, de María Fernanda Viñas 
- Expressa’t, d’Alberto Lopera 
- Tallers creatius, de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques (Castelló d’Empúries) 
- Dansa als centres d’Educació Especial, de Maria Angelats Planas 
- Projecte cos i moviment a les escoles bressol, de Graner - Mercat de les Flors / IMEB 
- Tirabuixó, de Sofia Asencio i Barbara Van Hoestenberghe 

 

Vam aprofitar l’esdeveniment per difondre un directori de projectes que fan dansa en el marc de 

l’escola. L'objectiu d'aquest directori és tenir una fotografia dels projectes existents en l'actualitat, i 

facilitar la creació de ponts i xarxes de treball entre els diferents professionals d'aquest àmbit. Més 

de 45 projectes ens van fer arribar la seva informació.  

 

Les conclusions de la jornada es faran públiques i es difondran a través de diversos canals i 

mitjançant una publicació de la Universitat de Girona durant el 2016.   

 

A la jornada hi van assistir més de 130 persones i es va valorar molt positivament. El sector 

necessitava un espai de trobada i de reflexió al voltant d’aquest tema i pensem que marcarà un tret 

de sortida. Tenim previst organitzar unes segones jornades durant el 2016. 
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7.8 Metodologia de treball en l’àrea d’educació 

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

 

- Treballem amb una comissió d'especialistes en educació de la Dansa. 

Aquesta comissió tindrà com a objectiu fer el seguir dels temes d'educació, per 

tal d’ ajudar a la junta a posicionar-se. Aquesta comissió està formada per Anna 

Sánchez (Directora de Vàrium), Gemma Calvet (mestra de dansa, graduada del 

CSD), Daniel Rosado (professor de dansa i ballarí), Marijo Alonso (professora i 

coreògrafa), Jannick Niort (professora i ballarina), Arantza López (professora i 

ballarina) i  Sandra Bogopolsky (responsable de l'àrea d'Educació de l'APdC). 

- Organitzem grups de discussió, per tal d'analitzar les necessitats i mancances 

del sector. 

- Impliquem 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. 

 

8. BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

 

8.1 Programa al voltant de la reconversió laboral del sector - SOC 

L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l'Associació de Companyies Professionals 

de Dansa de Catalunya vam engegar a finals de 2014 un programa al voltant de la reconversió 

laboral dels professionals de la dansa, de la mà del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

Es tracta d'un projecte pilot a través del servei d'orientació del SOC. Mitjançant entrevistes i 

reflexions, tant individuals com en grup, es facilitarà un major coneixement del mercat laboral i es 

podrà avaluar si els professionals de la dansa compleixen els requisits que el mercat demana per 

accedir a una nova feina. El projecte vol establir una relació de confidencialitat i de col·laboració 

mútua que possibilitarà que apareguin noves competències per autoorientar-se 

progressivament en la situació laboral.  

 

Al 2014 es va iniciar una primera fase del projecte, i durant el 2016 se’n desenvoluparà la major part 

a partir d’una enquesta que es farà arribar al màxim de professionals possibles i que marcarà les 

accions concretes que es volen dur a terme en aquest àmbit.   

 

 

 

8.2 TAC- Taula activa de transició professional per a professionals de la Dansa 

Arrel de la Jornada de  recursos socials i professionals per a ballarins i coreògrafs, 

organitzada per l’APdC i l’ACPDC el passat 11 de desembre de 2014, es va crear una taula activa 
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de treball formada per una quinzena de professionals que es van comprometre a treballar en un 

futur projecte de reconversió laboral a Catalunya durant el 2015. 

 

L’objectiu d’aquesta taula és crear un dispositiu que serveixi per cobrir les necessitats dels 

professionals, des del període de formació, durant la carrera, i en la fase post professional. La taula 

està formada per dos grups de professionals que treballaran durant tot el 2015 recollint les 

necessitats de ballarins mestres i coreògrafs; fent cerca d’ agents i centres de referència pel que fa 

a la transició; i abordant els diferents 

models de transició dels professionals de 

la dansa a altres països. 

 

L’informe final es va fer públic a les  II 

Jornada de Transició d'Artistes de 

Dansa que es va dur a terme el 20 de 

novembre, al CCCB.  

 

 

Paral·lelament, el dia 30 de juny es va organitzar la primera trobada +55 en dansa, un espai de 

reflexió en la qual vam convidar el col·lectiu de més de 55 anys. La trobada va servir per compartir 

experiències i veure quines són les necessitats d’aquesta franja sectorial. Hi van assistir uns 35 

professionals i van començar a dibuixar un programa d’accions encaminades a cobrir aquestes 

necessitats que es desenvoluparan durant el 2016. 

 

9. LA FESTA DE LA DANSA 

 

El 2015 hem tornat a organitzar una trobada de caràcter informal per al sector de la dansa. En 

aquesta ocasió, hem decidit canviar el format de la trobada ja que la proposta de celebració i premis 

es realitzaran cada dos anys. El format que vam escollir aquest any va ser organitzar una 

castanyada a La Caldera el dissabte 11 d’octubre a partir de les 11h, avançant-nos a la tradició i 

buscant un motiu festiu per tal de poder intercanviar impressions. 

Va ser un punt de trobada, un moment festiu d’intercanvi. Hi van assistir més de 40 professionals de 

la dansa. A més de ser útil per tenir el feedback del sector sobre el projecte de l’APdC, va ser un 

element de cohesió important i necessari. El sector de la dansa necessita i reclama espais de 

trobada informal on parlar amb els companys de professió i poder compartir, trobar col·laboradors, i 

marcar de forma conjunta les directrius a seguir per tal d’aconseguir les millores necessàries per al 

reconeixement professional. 
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10. PLA DE COMUNICACIO 2015 

 

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. Cal destacar que al 2015 hem implementat un pla específic d’acció a les 

xarxes socials, donat que la nostra presència ha augmentat i la interacció amb el sector és molt 

rellevant. 

 

 

10.1 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 2015 hem treballat 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 hem fet més visible la tasca que desenvolupa l’APdC a través de 

www.dansacat.org i del butlletí mensual, i a través de trobades amb el sector. Hem seguit explicant 

en què estem treballant i en quin estat es trobem els projectes de les diferents àrees que abordem, 

per materialitzar així un tipus de feina sovint intangible.  

 

A més a més, han vist la llum els 

nous vídeos corporatius (4) -

realitzats a finals de 2014-, en el 

qual 11 socis professionals 

(Cesc Gelabert, Sol Picó, Anna 

Sánchez, Xavier Bagà, Montse 

Colomé, Xevi Dorca, Nadia 

Pessarrodona, Moises Gordo, 

Ramon Baeza, Guillermina Coll, i Guillem Alonso) expliquen perquè són associats. Aquests 

vídeos es difondran on-line i s’utilitzaran a xerrades, trobades i fires. Pensem que el testimoni dels 

associats és la millor manera de fer a arribar a ala resta del sector quina és la nostra tasca. 

 

També hem fet difusió del nostre llibret d’avantatges actualitzat a finals de 2014, amb dos 

enviaments durant l’any als punts clau (Institut del Teatre, Àrea, tragantDansa, La Caldera, 

nunArt, La Poderosa,...) on més socis potencials hi ha. D’altra banda, disposem d’un llibre 

corporatiu trilingüe que explica qui som i què fem d’una manera molt senzilla i gràfica. Aquest 

http://www.dansacat.org/
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llibret és la nostra carta de presentació i l’hem utilitzarat durant el 2015 a les trobades amb les 

institucions i entitats, entre d’altres. 

 

A finals de l’any passat vam modificar el nostre logotip i li vam incorporar 3 paraules clau: drets 

laborals educació i difusió, per aconseguir que es visibilitzin clarament les tres línies de treball 

prioritàries de l'APdC. 

  

 

 

Dansacat.org també és un element de comunicació externa molt important. Tothom té accés a la 

majoria de seccions i es pot subscriure gratuïtament al nostre butlletí mensual i així rebre les 

notícies del sector i de l’APdC, espectacles en cartell, cursos vigents, etc. També pot utilitzar el 

nostre directori de professionals i trobar col·laboradors, espectacles, gestors, etc. 

 

10.2 Butlletí, comunicats i publicacions 

Pel que fa a les nostres comunicacions periòdiques amb els associats, durant el 2015 s’han  

resumit 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 riscos laborals en format digital, etc.)  

 

Durant el 2015 hem utilitzat Mailchimp per a fer alguns enviaments de comunicats. Aquesta eina 

ens ha permès  tenir estadístiques i veure quins continguts són els que més interessen al sector. 

 

10.3 Pàgina web  
Durant el 2015 hem tingut prop de 90.000 visites (amb mesos de gairebé 14.000 visites), més 

de 50.000 usuaris, i prop de 180.000 pàgines vistes  

 

Un element clau de la nostra comunicació és www.dansacat.org (14.000 visites mensuals), creada 

l’any 2008 i actualitzada a finals de 2014, amb una home més atractiva. A www.dansacat.org 

diàriament actualitzem una gran quantitat d’informació. Disposem de formularis que permeten al 

navegant afegir la seva informació, i posteriorment, la responsable de comunicació edita aquest text 

http://www.dansacat.org/
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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. Durant el 2015 els apartats de programació, formació i notícies 

han crescut, també el nombre de comunicats enviats, que han augmentat en un 10%. 

Durant el 2015 hem publicat 251 notícies, 338  activitats de programació, 
291 de formació, 324 convocatòries, 276 ofertes de feina, i 2 articles 
d'opinió. També hem enviat 136 comunicats. 
 

 

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 2015 hem seguit omplint un buit molt 

important i necessari que actualment ningú més omple. 

 

D’altra banda, l’APdC està en contacte amb altres mitjans de comunicació per fer difusió de les 

activitats. Durant el 2015 hem dut 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 con gestionar un arxiu amb el material imprès. 

 Roda de premsa amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 

 

 

10.4 Campanyes de captació de socis 

Al 2015 la captació de socis ha continuat sent una prioritat. Hem invertit 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 socis de l’APdC es dediquen a la dansa contemporània, però la dansa és molt diversa i 

avarca molts estils, per aquest motiu volem a costar-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. 
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Disposem d’un llibret d’avantatges, que s’actualitza constantment, i que és un eina clau de captació. 

Aquest llibret també resumeix què és l’APdC i quins serveis ofereix. 

 

Durant el 2015 hem intensificat les campanyes de manteniment i captació de socis. 

Accions de captació que s’han dut a terme: 

 

 Xerrades de captació: presentació de l’APdC i de les guies bàsiques d’informació a 

diversos centres de Dansa i arreu del territori. 

 Distribució de cartells i tríptics informatius en espais d’interès (escoles, teatres,...). 

 Promocions especials via web i via Facebook. 

 Banners permanents a dansacat.org. 

 Banners per a promocions concretes. 

 

 

 

 

Campanyes manteniment i de captació de socis 2015: 

 

1. Sorteig d’entrades. Sortejos d’entrades per espectacles de dansa cada mes. 

2. Grec. Programació de dansa del Festival Grec recordant que es poden comprar entrades a 

6 €. 

3. Recordatori de TOTS els descomptes i avantatges per als associats (juliol/ novembre-

desembre). Reforç especial als butlletins mensuals. 

4. Et regalem una quota (febrer/ juliol/) 

5. Campanya permanent “Ajuda’ns a créixer” i no paguis quota. Per cada amic que portin 

deixen de pagar una quota. Si en porten 6 tenen un any de franc. (permanent) 

6. Campanyes puntuals: promoció per nous socis al festival Sismògraf, inscripció gratuïta per 

als alumnes dels centres on fem xerrades,... 

 

Aquestes campanyes estan pensades pels moments de l’any en què més baixes hi ha i menys altes 

es formalitzen.  

 

 

 

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 
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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: 

 Entrades a preu reduït als teatres catalans (des de 6€ fins a un 20% de dpte.) 

 Accés als serveis de facturació de Musicat i La Bonita 

 Preu especial en una pòlissa de salut  

 Descomptes en cursos de Dansa 

 Preus especials en sales de lloguer 

 Descomptes en subscripcions de revistes 

 Descomptes en serveis de professionals independents (fotògrafs, terapeutes,...) 

 Assessorament legal il·limitat 

 Classes tècniques i cursos de formació a preu molt reduït 

 

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 redueixin. 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 2015 hem seguit mantenint els 80 descomptes existents, i els anem ampliant en cas de 

demanda per part dels associats. 

 

10.5 Web 2.0 –Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube i Wordpress 

Durant el 2015 hem seguit 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, hem seguit presents a Facebook (www.facebook.com/APDC.Dansa), on hem fusionat 

la nostra pàgina i el nostre perfil, i on actualment tenim més 5800 seguidors. En aquesta xarxa 

seguim penjant les notícies que publiquem a www.dansacat.org, contestant comentaris, lincant 

continguts de tercers, etc. Aquesta eina també ens serveix per a programar esdeveniments: 

cursos, xerrades, presentacions públiques, DID, 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 hem seguit presents a  Twitter  (@APdCDansa) –on ja tenim 1900 seguidors- i on cada 

vegada aconseguim més interacció i contacte amb els professionals. 

http://www.dansacat.org/
http://www.dansacat.org/
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D’altra banda, continuarem alimentat els nostres canals a Vimeo (https://vimeo.com/user3730638) 

i a YouTube (www.youtube.com/ projectesdansacat), on estan tots els vídeos de l’APdC: accions 

participatives del DID, vídeos corporatius, premis Dansacat, etc. També hem seguit alimentant el 

blog de wordpress: www.juntsperladansa.org, on continuem rebent adhesions, i 

premisdansacat.wordpress.com. A més, hem creat i gestionat el web del projecte estatal Circula!:  

www.circuladanza.wordpress.com. 

  

 

 

10.6 Presència als mitjans de comunicació 
Durant el 2015 hem augmentat la nostra presència als mitjans de comunicació a través de diversos 

projectes. D’una banda, el Dia Internacional de la Dansa ha tingut més visibilitat que en altres anys, 

amb el projecte ‘Balla’m un llibre’ l’acció ballada, etc. A més a més, hi ha hagut 3 projectes pels 

quals hem elaborat notes de premsa i hem fet un seguiment amb els mitjans: el projectes estatal 

Circula! (que s’ha coordinat a nivell estatal a nivell de comunicació i premsa des de l’APdC); el 

projecte Re-mou-te (el resultat del qual es visibilitzarà al gener de 2015) però que va tenir una gran 

cobertura als mitjans quan es va presentar; i les Jornades de Bones pràctiques ‘Dansa a 

l’escola’, realitzades a Banyoles, i que van comptar amb més de 140 participants, i difusió a la TV 

local, entre d’altres mitjans. 

 

11. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

11.1 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 

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.  

 

https://vimeo.com/user3730638
http://www.juntsperladansa.org/
../../Administrador/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK8/premisdansacat.wordpress.com
http://www.circuladanza.wordpress.com/
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11.2 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 tasques que es duen a terme des de l’oficina de gestió cal destacar el treball de 

recaptació 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.  

 

11.3 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 i 

Tenerife 

 Associacions de Professionals de les Arts Escèniques i la cultura en general 
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 Associació de Professionals de la Gestió Cultural 

 Centres de creació: La Caldera, La Poderosa, El Graner, nunArt, etc. 

 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.  

 

12. 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 2015 seguirà sent així.  

 

12.1 Ingressos propis   
El 40% dels recursos de l’APdC 

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.).  

 

12.2 Rendiments d’activitats i 
patrocinis 

El 12% 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 banners al nostre portal web. 

 

12.3 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 

 INAEM. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
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13. 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 2014-2017 està formada per: Gemma Calvet (presidenta), Anna 

Sánchez (vicepresidenta), Sebastián García Ferro (secretari), Montserrat Iranzo (tresorera), Cecilia 

Colacrai (vocal), Sabine Dahrendorf (vocal), Mariona Castells (vocal), Marta Riera Pi (vocal). 

 

L'equip de gestió està format per Cèsar Compte Margalef (Gerència i Coordinació), Sandra 

Bogopolsky (Coordinació de Projectes), Xènia Guirao (Responsable de Comunicació), i Gemma 

Daban (Atenció al Soci). 

 

13.1 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.  

 

13.2 Junta Directiva  
Gemma Calvet, Presidenta 
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. L’any passat va publicar 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.  
 
Anna Sánchez, Vicepresidenta – Fins a l’octubre.  
De formació clàssica, jazz i contemporània (Limon i Graham) el seu estil combina la tècnica, 
l'expressió i els canvis d'energia per assolir una bona llibertat en el moviment. Directora d'Anna 
Sanchez Companyia de Dansa des de 1985 fins 1990. Actualment dirigeix la Companyia Inconnexa 
creada l'any 2002, i dirigeix l'escola de Dansa Varium a Barcelona des de 1987. És directora 
artística del Festival Internacional de Dansa "Dansa Sant Cugat" des de l'any 2000. Ha treballat i 
treballa a nombrosos estades de Dansa internacionals a Europa. Col·labora com a professora 
convidada a Escoles com Epsedanse (Montpellier) Cafedanse (Aix-en-Provence) James carlès 
(Tolousse). Ha treballat també com a professora convidada i/o repetidora a les companyies: S.OA.P. 
(Rui Horta) Metros (Ramón Oller), Marta Carrasco, Trànsit (Maria Rovira), Mar Gómez, Gelabert-
Azzopardi, Ballet Prejocaj (França), entre d'altres. La seva experiència docent li ha atorgat el 
reconeixement del Ministeri Francés de Cultura, que l'autoritza a donar classes als conservatoris 
oficials de Dansa de tot l´Estat.  
 
Sebastián Garcia Ferro, Secretari 
Coreògraf, ballarí, perfomer i compositor. Dirigeix la seva companyia de dansa des del 2000 amb la 
qual ha creat 19 peces entre elles “Solament Solament” (2000), “Petjades” (2003), “Tancat Attidue” 
(2005), “Back” (2007), “*Travellers” (2009), “Col·lapsar” (2011), “Impasse #2” (2013) i ha estat 
guardonat amb diversos premis com 1er premi a millor coreografia en el Certamen 12maspalomas 
de 2007. Durant els últims anys ha rebut diversos encàrrecs per a peces de gran format com la 
Companyia Nacional de Dansa Contemporània d'Argentina amb la peça “Versus 0.2”, l'Orquestra 
Simfònica de Barcelona amb la peça “Orquestra´t”, el Ballet de l'Òpera de Rieka amb “Air From 
There” i projectes de dansa social com “TOTDANSA” 2011 - 2012 i “TOTS DANSEN”, entre d’altres. 
Ha estudiat Dansa Contemporània, Coreografia i Composició amb Cristina Bosso, Ted Stoffer, 
Roberto Olivan, Martin Kylvady, Meg Stuart i CI amb Andrew Harwood, Nancy Stark Smith, Chris 
Aiken, entre d’altres. Ensenya composició, dansa contemporània i contact improvisation des del 
1997 en diferents estudis, teatres i festivals a diferents països.  És el director artístic del Barcelona 
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International Dance Exchange, soci de la Caldera les Corts, col·laborador de l’Auditori de Barcelona, 
secretari de la junta directiva de l’APdC i compositor resident de la Fundació Phonos de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
Montserrat Iranzo, Tresorera  
Dansaterapeuta, ballarina, intèrpret, creadora i docent. Interessada en connectar l'ésser humà, la 
comunitat i la societat amb el moviment i els seus processos creatius. S'introdueix en el món de la 
dansa, moviment i expressió corporal des de la dansa regional i la gimnàstica rítmica, passant per la 
clàssica, el jazz, la contemporània i l'aèria. Llicenciada en Treball Social, Màster en Dansateràpia, 
pèrita judicial social i analista. Fundadora de Dansalut®. Ha treballat amb diferents col·lectius, 
especialitzant-se en violència de gènere, exclusió social i paidologia. Ha participat en més d'una 
vintena d'obres teatrals, performance i dansa. Com a creadora i coreògrafa ha fet els espectacles 
infantils: Viatge al Fons del Mar, Mónimón i actualement co-dirigeig "Sorpreses amb tu!!!", premi 
Escena Familiar Can Felipa, a més, duu a terme muntatges de Dansa intergeneracional on 
compagina la dansa creativa amb infants i la consciència corporal amb adults. Amb "El Hombre. The 
Gangs", al Centre Penitenciari Quatre Camins, va ser finalista dels Premis Dansacat 2009 en la 
categoria de Dansa i societat, i al 2012 en va ser guanyadora amb el projecte "Dansateràpia i 
Violència de Gènere". Ha realitzat nombrosos articles i ponències entorn a la Dansa social i 
col·labora en projectes de Dansa comunitària. Com a docent ha col·laborat amb la UB, la UAB, la 
UPF, El Sagrat Cor, Dan Dan Dansa del Mercat de les Flors i el Graner Familiar. 
 
Sabine Dahrendorf, Vocal. Fins a l’octubre 
Viu a Barcelona des del 1980. Durant 16 anys ha estat la codirectora, intèrpret i coreògrafa de la 
companyia Dana Dansa (1984 – 2000). Bajo Cantos rodados hay una Salamandra, El Cielo está 
enladrillado (1990 Premi Ciutat de Barcelona), A Kaspar, Ottepel, Jinete de Piezas sobre la Ciudad, 
Pandora, Der Dämon i El Ojo asombrado, són alguns espectacles de la companyia. Ha participat en 
el naixement del Centre Coreogràfic de Lleó on ha organitzat i realitzat múltiples tallers de creació. 
Com a coreògrafa convidada ha creat Knistern per l’American Dance Festival i ha estat directora 
d’escena de l’òpera El pequeño Deshollinador de B. Britten. Al 2010 estrena Los Girasoles Rotos 
amb música de Josep Sanou, basat en els poemes de León Felipe, espectacle nominat pel Premi 
Max espectacle revelació 2012. Actualment Sabine treballa com a coreògrafa i ha integrat al seu 
treball com a professora el mètode Feldenkrais, a partir d’una formació rebuda a Alemanya.  
 
Cecilia Colacrai, Vocal 
Ballarina, creadora independent i professora de dansa contemporània resident a Barcelona des del 
2002. Des del 1995 s’interessa a profunditzar en àrees de la dansa contemporània, la improvisació, 
la composició coreogràfica i altres disciplines relacionades amb el moviment i les arts escèniques.  
Actualment i des de l’any 2012 treballa de manera independent amb les artistes Anna Rubirola i 
Mireia de Querol al Col·lectiu Big Bouncers. Reben el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la 
creació emergent per la peça Big Bounce, FAD 2015. Des del setembre del 2014 el Col·lectiu Big 
Bouncers gestiona l’espai de creació La visiva, que es converteix en la seva seu regular. 
És part del Group LaBolsa, (Iris Heitzinger, Natalia Jimenez, Mireia de Querol, Xavier Moreno, Anna 
Rubirola i Federica Porello) que és dirigit pel coreògraf Thomas Hauert a l’espectacle “La mesura del 
desordre”, estrenada al Festival Grec el juliol de 2015. Treballa també amb els creadors Joao Lima i 
Anna Rubirola en la peça “Morder la llengua” i amb Jorge Albuerne a les peces de dansa-circ  “Gira” 
i “Ultimo, el baile”. Crea dues peces en solitari: “Sola?” (2005) i “La incorruptible belleza de la 
distancia” (2011), que s’han presentat a diferents festivals d’Espanya, França, Itàlia, Mèxic, Cuba i 
Argentina. 
A Barcelona ha col·laborat amb diferents coreògrafs i projectes com: Alexis Eupierre, Montse 
Colomé, Toni Mira i Cia. Nats Nus, espai Tragant-Dansa, espai de creació La Caldera. Ha format 
part de diversos projectes de video-dansa que desenvolupa la Associació Cultural Finmatun al 
Centre Penitenciari de Brians. Forma part del projecte Sudansa des de l’any 2009 (dansa a les 
escoles), entre altres.  Cia. Emmanuel Grivet (França). Grupo República Cênica (Brasil); Gabriela 
Solini (Arg-Esp); Cia. Tumàka’t (México). Dóna classes de dansa contemporània, improvisació i 
composició des de l’any 1997 a Argentina i des del 2002 a Barcelona i altres ciutats d’Europa i 
Llatinoamèrica.. Forma part de la junta directiva de la APDC (Assoc. de professionals de la dansa de 
Catalunya) i és artista resident de la Caldera. 
 
Mariona Castells, Vocal 
Ballarina de flamenc, productora i gestora cultural. Ha encapçalat diversos projectes de cohesió 
social i participació: Tallers per a la Festa, Tallers per a la Cohesió, projecte Ulisses, Junts diferents 
colors (projecte europeu), entre d'altres, sempre en contacte directe amb les administracions locals, 
autonòmiques i / o estatals. A més, és la responsable de recerca de projectes i subvencions. A més 
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d'especialitzar en el camp de la dinamització i producció de projectes de creació participativa ha col- 
laborat directament amb altres projectes com a productora executiva així com La Fira de Música al 
Carrer de Vila-seca, Trobadories de Guillem de Berguedà, Litterarum, Turisme Creatiu, entre 
d’altres. 
 
Marta Riera Pi, Vocal 
Gestora cultural amb Cia MAR GOMEZ,  Dei Furbi i d'altres projectes. Ha treballat a la Marató de 
l'espectacle, a l'Ateneu Nou Barris, i a la Fundació Idea, entre d'altres. A banda de les tasques de 
programació, i distribució que ha dut a terme, ha estat ballarina de diverses companyies nacionals i 
internacionals, especialment a Anglaterra. S'incorpora a la junta de l'APdC al novembre de 2013 i 
s’ocuparà especialment de l’'àrea de política cultural. 
 

13.3 Equip de treball  
Gemma Daban, Responsable d’atenció al soci 
Vaig estudiar Ciències Econòmiques i Empresarials, en l’especialitat d’empresa a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Al finalitzar els estudis vaig residir un any a Connecticut, EEUU, amb 
la finalitat de millorar l’anglès, va ser una experiència molt enriquidora en molts sentits. Vaig tornar a 
Barcelona per entrar a treballar en un departament de comerç internacional i realitzo un curs 
superior de comerç exterior al CEDEIN. A partir del 2001, he estat treballant de forma intermitent en 
comerç internacional i administració per dedicar el meu temps a l’educació dels meus fills. 
M’incorporo de nou al mercat laboral l’octubre de 2009 amb l’oportunitat que m’ofereix l’ APdC 
responsabilitzant-me de la part administrativa i de l’atenció al soci. Aquest és el meu primer contacte 
amb el món de la Dansa i entro molt il·lusionada a aportar el meu gra de sorra al desenvolupament i 
millora del sector.  
 
Sandra Bogopolsky, Coordinadora de Projectes 
El món de les arts escèniques m'ha apassionat des de sempre. Vaig estudiar Gestió Cultural i 
Ciències de la Comunicació a la Universitat de Paris 8. A continuació vaig fer un Màster en Gestió 
Cultural al centre EAC (Escola d'Economia, Art i Comunicació) de la ciutat. I mentre cursava la 
llicenciatura, vaig poder gaudir d'una beca Erasmus a la UAB, una experiència molt enriquidora i 
clau en la meva carrera universitària. Durant els estudis de Màster, vaig tenir la sort de poder 
treballar per a una companyia de pallassos, on em vaig encarregar de les tasques d'administració, 
de comunicació i de difusió. Tres anys més tard, encara enamorada de la ciutat de Barcelona, vaig 
decidir tornar per instal·lar-m'hi. Tot seguit vaig treballar un any al Departament de Producció de 
Marta Oliveres Management i Gestió Cultural. També he estat al Versus Teatre, a on vaig 
encarregar-me de la promoció i del desenvolupament dels públics. Des d'octubre de 2009, formo 
part de l'equip de l'APdC, a on sóc responsable de l'Àrea de Projectes. Estic molt il·lusionada i 
comparteixo els valors i les idees de l'associació. Crec que defensar els interessos dels 
professionals de la Dansa és una bona manera per permetre que aquest art creixi i ocupi el lloc que 
es mereix a la nostra societat. 
 
Xènia Guirao, Responsable de Comunicació 
Vaig estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i el postgrau de Periodisme digital 
UOC- El Periódico. Com a periodista he estat sempre vinculada al món cultural. He treballat al 
Canal Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i m'he dedicat a la comunicació editorial durant gairebé 
tres anys. Paral·lelament he fet col·laboracions amb publicacions on-line, i amb publicacions 
especialitzades en Dansa com la revista Susy Q. La meva passió per la Dansa va començar quan 
tenia tres anys, de d'aleshores he pres classes de diversos estils de Dansa i he estat professora de 
ballet i jazz-funky a dues escoles de primària. A l'Associació de Professionals de Dansa de 
Catalunya, on estic des d'octubre de 2008, sóc responsable de la comunicació i m'encarrego tant de 
la comunicació als mitjans com de l'elaboració de continguts de la nostra web i la gestió de les 
xarxes socials. 
 
Cèsar Compte, Gerència i coordinació general 
Cèsar Compte s’incorpora 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, ha estat gerent del Consorci Teatre 
Bartrina, de 2007 a 2011 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 Fortuny ha 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.  


