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L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 més de 500 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. Exercir la mediació entre els agents per impulsar polítiques 

actives adequades, establint ponts de contactes.  

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

formen part de la professió. Actuant en la vessant formativa dels 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 

 

El 2018 ha estat un any enfocat al reconeixement de l’autoria. L’objectiu era posar en valor la tasca 

dels coreògrafs i coreògrafes sense oblidar la figura de l’intèrpret que dona vida a l’obra del creador. 

Han passat 30 anys des que el col·lectiu de professionals de la dansa va decidir oficialitzar una 

estructura en defensa dels drets dels treballadors de la dansa, i per a fer més visible i present 

aquesta disciplina artística als teatres de Catalunya i a les taules de debat de polítiques culturals. 

Com a agent articulador del sector de la dansa a Catalunya, des de l’APdC s’ha reforçat aquesta 

figura d’ambaixadors i representants de la creació catalana arreu del territori català, espanyol i 

internacional. Bona part dels nostres esforços els centrem en la difusió i l’exhibició de 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 vetlli per obrir nous mercats laborals. 

 

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

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

territori català. Tot seguit us detallem les línies generals del projecte que hem desenvolupat durant 

el 2018. 

 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Formació continuada i assessorament personalitzat 

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 ampliat l’oferta d’entrenaments de manteniment per a professionals 

organitzats per l’APdC, mantenint els de contemporani a la seu de La Caldera- Les Corts, i obrint els 

de clàssic a l’Obrador de Moviments. Hem organitzat cursos de curta durada sobre temes com 

comunicació o resolució de conflictes a l’aula, i 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 subvencions o estructures jurídiques. 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... També hem dut a terme la segona edició del projecte Simbiosis, en col·laboració amb 

l’Associació de Professionals de la Dansa del País Valencià, uns laboratoris de formació que ha 

barrejat diferents disciplines artístiques i que han finalitzat en el marc del festival Vila-real en dansa, 

amb una trobada creativa. 

 

DANSACAT.ORG: Renovació del portal de la dansa a Catalunya 

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

Catalunya, amb prop de 100.000 visites i més de 60.000 usuaris únics anuals, on es difonen les 

http://www.dansacat.org/
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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 2018 hem donat una nova imatge corporativa a l’associació amb un nou logotip. Pel 

2019 està prevista la culminació definitiva del canvi d’imatge, amb la renovació de la web. 

 

DIA INTERNACIONALDE LA DANSA (DID) 2018 

Amb motiu d’aquesta celebració, hem volgut que el dia 29 d’abril es convertís en un escenari on la 

veu i el cos dels nostres professionals hi tinguin cabuda. Un any més, hem realitzat una acció 

participativa que portés la dansa al carrer i l’apropés a la ciutadania en general: vam omplir la plaça 

dels Àngels de Barcelona (davant del MACBA) de moviment, a través d’una acció ballada on la 

ciutadania s’hi podia sumar, i l’actuació de professionals de la dansa de diferents estils. A més 

d’aquesta acció, hem donat continuïtat al projecte “Balla’m un llibre”, que uneix dansa i literatura, 

aprofitant la proximitat de la celebració del Dia Internacional i del Dia de Sant Jordi. Hem repensat el 

projecte, posant més èmfasi a les peces ja creades, i ha crescut el nombre de biblioteques 

participants d’arreu de Catalunya. També hem continuat recollint tota la programació de Dansa que 

es fa arreu de Catalunya a l'Agenda de la Dansa que es publica al nostre portal web, així com a les 

nostres xarxes socials. 

 

POLÍTIQUES CULTURALS: Sismògraf, Circula, Re-Mou-Te i Fem Dansa! 

Aquest 2018 hem tornat a col·laborar amb el Festival nacional de dansa, el Sismògraf, al municipi 

d’Olot. I hem dut a terme la quarta edició del circuit estatal de dansa, Circula! amb la col·laboració 

de les associacions de professionals del País Basc, Madrid, València i Andalusia i s’hi ha sumat 

l’associació Pie de Base de Canàries i els professionals de la dansa d’Astúries. També hem seguit 

vetllant per la continuïtat de la finestra d’internacionalització- FID. Com a novetat, la tardor de 

2016 vam iniciar el projecte pilot Fem Dansa, una iniciativa al voltant de l’impuls de contractació de 

dansa a 4 municipis de Catalunya (27 accions i 16 creadors). Durant el 2017 es va dur a terme a un 

total de 6 municipis (36 accions i 17 creadors) i el 2018 se n’ha incorporat un municipi més, Sant 

Hipòlit de Voltregà.  

 

POLÍTIQUES EDUCATIVES 

Aquest 2018 hem seguit treballant en temes de legislació educativa al voltant de la dansa. Hem 

continuat difonent el document “Propostes de millores en docència de la dansa APdC”, elaborat a 

finals de 2016, que té per objectiu abordar les problemàtiques en les quals es troben les diferents 

titulacions i formacions en l’àmbit de la dansa dins el sistema educatiu i proposem solucions que, 

com a representants del sector, ens semblen molt més adequades a la realitat professional. 

Respecte a propostes concretes, s’ha realitzat un document d’esmenes a la proposta de modificació 

de la LOMCE, amb l’objectiu de millorar la presència i el reconeixement dels ensenyaments artístics. 

Com a fet destacat del 2018 ha estat l’organització de la jornada de reflexió: Escoles de futur. La 

Dansa, art i docència, en col·laboració amb el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del 
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Teatre, en la qual es va tornar a donar veu a projectes existents i es van crear espais de 

comunicació, intercanvi i de debat al voltant de la inclusió i participació de la dansa en el sistema 

educatiu reglat.  

 

BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS: Reactivació del Pacte Laboral 

Des de l 'APdC durant el 2018 s’ha dut a terme una tasca important per reactivar i aconseguir el 

màxim d’adhesions al Pacte Laboral. En aquests moments un total de 20 companyies ja s'acullen 

al nou marc laboral. També hem revisat un dels documents marc per al desenvolupament de la 

dansa a casa nostra, “Junts per la Dansa”, amb l’objectiu d’actualitzar el document i adequar-lo a 

la realitat existent. El nou decàleg amb recomanacions per al bon funcionament del sector vol 

llençar un missatge clar sobre les necessitats de la Dansa, posant l'accent al perquè d'aquestes 

necessitats, i en les recomanacions per al bon desenvolupament d'aquesta disciplina artística. 

També hem estat presents en la concreció i impuls de l’Estatut de l’Artista i la seva presentació al 

Congrés dels Diputats, un document de gran importància per al bon desenvolupament de la 

professió. Entre els punts més destacats cal fer esment a les transicions professionals. L’APdC 

durant el 2018 ha estat convidada a la jornada Dance Futures - Creating Transition Shemes for 

Dancers, per presentar la Taula de Transició d'Artistes de la Dansa (TAD) com una iniciativa pionera 

a l'Estat.   

 

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, seguim apostant per una comunicació face 

to face, per arribar allà on no arriben els nostres butlletins o notícies, a aquells professionals que no 

llegeixen què fem i a aquells que no ens coneixen.  

 

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

A nivell econòmic, segons el projecte que hem desenvolupat al 2018, els ajuts públics (Generalitat 

de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) han 

representat un 45% del pressupost total. Les altres fonts d’ingressos han sigut: 40% quotes dels 

associats, 10% patrocinis i mecenatges privats, i 5%  rendiments propis de l’activitat. Tot i 

així, l’APdC treballa sempre pensant en iniciar col·laboracions amb altres entitats que tenen els 

mateixos objectius per tal de compartir costos i iniciar relacions de patrocini.  

 

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 

bona marxa del sector professional de la dansa catalana. L’esforç humà per tirar endavant aquest 
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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 

 

L’APdC ha tancat el 2018, amb 490 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 ha estat una de les nostres prioritats durant 

el 2018. 

 

Aquest any, desprès de posar-ho a votació dels socis, s’ha decidit pujat la quota dels associats, que 

no havia canviat des de fa més de 20 anys. 198 socis van participar a la votació i una àmplia majoria 

va votar a favor. El preu de la quota, des del gener del 2018, és de 26€ cada dos mesos pels socis 

professionals i 13€ pels socis estudiants. 

 

 

 

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 2018 hem continuat 

oferint activitats de formació (classes tècniques, cursos, assessoraments,...). La formació 
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continuada en la professió de la Dansa és un aspecte clau, un tret característic d’aquest sector. Des 

de l’APdC oferim formacions que no acostumen a oferir els centres de formació de dansa, i que 

estan fets a la mida de les necessitats dels professionals. 

3.1 Entrenaments per a professionals  
 

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

manteniment, oferint classes per a professionals a diferents espais de Catalunya i de diferents 

estils de dansa, gràcies a la complicitat de centres de formació, centres de creació, escoles i 

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

els centres de Catalunya que ofereixen classes per a professionals del sector. La resposta dels 

centres va ser molt bona i actualment comptem amb més de 20 centres que ofereixen classes de 

diferents estils: clàssic, contemporani, jazz, danses urbanes, claqué, teatre físic, dansa oriental, 

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

 

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

professionals, des de l’APdC s’han obert tres comissions de treball (dansa espanyola, danses 

urbanes i clàssic). Una de les primeres accions que es van plantejar durant el 2018 va ser la 

realització de classes de manteniment (que des de 2015 s’havien reprès a La Caldera Les Corts com 

a seu) en diferents espais de la ciutat, no únicament a La Caldera. En aquest sentit, des de setembre 

de 2018 es duen a terme entrenaments de clàssic per a professionals a l’Obrador de Moviments. 

 

Aquesta iniciativa és una de les activitats més ben valorades per part dels professionals de la dansa, 

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

professionals. 

 

Els professors programats durant el 2018 a La Caldera-Les Corts han estat: 

• Vero Cendoya pels mesos de gener i febrer. 

Nascuda a Barcelona, 1976, combina la seva carrera com a intèrpret, pintora i coreògrafa. 
Com a intèrpret ha treballat amb directors com Olga Cobos i Peter Mika, Alexis Eupierre, Sol Picó, 
Mar Gómez, Hans Werner Klohe, Inbal Pinto, i els directors de teatre Andres Lima i Saraa Turunen 
entre molts d'altres. Actualment està dirigint La partida, espectacle guanyador del PREMI DE LA 
CRÍTICA 2015 i del PREMI MORITZ 2015 i finalista de 2 PREMIS MAX.  
És també assistent de direcció de companyies com Sol Picó i Senza Tempo. 
És assessora de moviment i coreògrafa de l'espectacle DJT de Blanca Portillo i del seu pròxim 
espectacle El Angel Exterminador, que s'estrenarà al Teatro Español el gener 2018. 
I des de fa 6 anys lidera, al costat de Ramón Giné, Marta Perez i Anna Barrachina, el projecte de 
dansa / teatre per a gent amb discapacitat mental JUNEDA INCURSIÓ SOCIAL. 
Des de 2011 dirigeix el centre de creació LA PALOMERA, a Barcelona. 
Té publicats 4 llibres infantils com il·lustradora, amb l'actriu Mamen Duch i el periodista Carles 
Capdevila. 
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• Guillermo Weickhert pels mesos de març i abril. 

Format com actor a l'Instituto del Teatro de Sevilla, i com a ballarí al Centro Andaluz de Danza, la 
seva trajectòria professional s'inicia després del seu pas pels Tallers de Creació Coreogràfica de la 
Junta d'Andalusia, en companyies de dansa com Lanònima Imperial, Mudances / Àngels Margarit o 
Danat Dansa, de teatre com National Theatre Wales, o el CAT (Centre Andalús de Teatre) i en 
companyies de teatre físic o dansa-teatre com Rubato Tanzcompagnie  (Berlín), Rui Horta Stage 
Works (Lisboa), General Elèctrica d'Espectacles (Barcelona) o La Permanent (Madrid-Sevilla). 
Membre de les trobades Col·lina des de fa més de deu anys, combina la seva feina com a intèrpret 
amb la seva faceta de creador, dirigint i coreografiant nombroses obres per a la cia. Guillermo 
Weickert, així com a artista convidat per col·lectius i companyies. Com a pedagog ha impartit classes 
a l'Institut del Teatre de Barcelona, l'Escola Superior de Dança de Lisboa, els conservatoris de 
València, Màlaga, Granada, Sevilla, Centro Andaluz de Danza..., així com a companyies de dansa i 
teatre. 
 

• Bebeto Cidra pels mesos de maig i juny. 

Ballarí, coreògraf i professor. Funda la seva pròpia companyia 'Bebeto Cidra, Cía de Danza' a Brasil 
l'any 1986. La companyia s'interessa i treballa en la dansa i el moviment com a motor en les seves 
produccions, però des dels inicis hi ha un treball paral·lel que ha donat molta importància a les 
creacions de músiques originals per als seus espectacles, interactuant sovint amb músics dins 
l'escenari (Martin Hug, Joan Saura, Xavier Maristany, Olvido Lanza), donant lloc també a disciplines 
com el teatre o el gest. 
La companyia continua treballant amb seu a Barcelona a partir de 1992, i des de 2005 forma part del 
Pla de Residència de creadors del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Bebeto Cidra i la companyia, reflexionen constantment sobre conceptes i temàtiques reals, intentant 
no utilitzar la ficció, així com un interès en tot allò físic, terrenal i tangible encara que sigui interpretat, 
com podria ser una escultura. Les seves produccions parlen sobre tot de la societat, política i 
geogràfica, les preocupacions d'aquesta en el present, i per tant, durant els anys ha anat abordant 
temàtiques que el preocupaven o el commovien com a individu, com conflictes i fronteres entre 
països, relacions i comportaments generacionals, estereotips i prejudicis de la societat o la migració 
(immigració-emigració), que és sens dubte el tema que més ha mogut al coreògraf i que més ha 
abordat la companyia durant els anys. Dramaturgs com Roger Bernat o Xavier Alberti han col·laborat 
amb la companyia. 
 

• Miquel Barcelona pels mesos de setembre i octubre. 

Miquel Barcelona, 1983. Membre fundador de nunArt Creacions Contemporànies 
(www.nunartbcn.com). De tarannà obert i trajectòria multidisciplinar, en destaquen més de 15 anys 
d'experiència professional en el món de la dansa i les arts escèniques, de la que en detallem 
directors, coreògrafs i companys com Carolyn Carlson, Juan Kruz de gario Esnaola, Raffaelle 
Giovanola, Darío Fo, Àlex Rigola, Qars Teatre, Cobosmika, entre molts d'altres. 
A partir del setembre de 2012 i fins al 2016, és resident estable de nunArt Guinardó juntament amb 
Laura Vilar [vbuit]. Conjuntament amb la Laura , en destaquen creacions com: el duo "La vida era", la 
peça de grup "El Banquet" i el solo "Frontera". Com a creador independent, en destaca la recent 
estrena de la peça "Pelegrins" (2017, La Caldera Barcelona), revisió de "El Llibre Vermell" de 
Guillermina Coll (1988, Gran Teatre del Liceu de Barcelona). Actualment, està immers en el procés 
de creació de "Normalitat" que s'estrenarà el 9 de juliol al nunOff (Festival de creació emergent de 
Barcelona). 
 

• Laura Vilar pel mes de novembre. 

Laura Vilar inicia la dansa a Barcelona a l'escola Varium en la qual rep una formació contemporània 
al costat d'Anna Sànchez. Després de passar pel grup de dansa de la UAB, dirigit per Carles Sales, 
inicia la seva trajectòria professional en companyies com: Trànsit, Hermanas de Castro, Salvatge 
cor, La Inconnexa, Lanònima Imperial, Dance Theatre of Ireland o Compagnie Taffanel resident a 
Montpellier amb la qual segueix col·laborant. 
Ara és intèrpret de Cobosmika company, amb la qual ha girat internacionalment amb la companyia 
de Russell Maliphant. 
En la seva faceta com a creadora, ha presentat projectes com: L'Espera, La ment en dansa, [fi:l], 
Quan es mostrà en el matí..., El viatge de Penélope, La conferència Reflexions sobre la dansa, Uke-

http://www.nunartbcn.com/
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Nage, o Tatlin's Tower, i com a [vbuit] amb Miquel Barcelona: You are so beautiful, Ocells, La Vida 
Era, El Banquet i Sanjiao.Direcció de la peça ZIP amb les Impuixibles, Ariadna Peya i Clara Peya. 
Actualment és professora a l'Institut del Teatre de Barcelona, a l'escola Area i colÂ·labora amb 
l'associació nunArt.Ha impartit classes tant a nivell nacional com internacional en centres com: 
CODARTS Rotterdam Dance Academy, Saineb dance company Istanbul, Universidad Linz Anton 
Bruckner, Varium, Àrea, Timbal, Eolia, nunArt, entre d'altres. 
És directora del projecte de formació del Grup de Treball conjuntament amb Ona Mestre i Quim 
Vilagran a nunArt Guinardó; coordinadora de la Formació Professional de l'escola Area de 
Barcelona des de 2017; Coordinadora artística de la Producció Nacional de Dansa 2017-2018; Grau 
Superior en Humanitats per la UAB; Màster d'estètica de l'art contemporani Pensar l'Art d'avui, UAB; 
Màster en Recerca Artística i Disseny EINA i UAB; estudiant de doctorat en filosofía de la dansa 
dels quals les recerques artístiques en curs, entre els quals, Voyager (solo) i Le jour après la fin du 
monde (duet) amb Pierre-Michaël Faure, en formen part. 
 

• Álvaro Frutos pel mes de desembre. 

Actualment treballa com a pedagog/col·laborador a l'Intitut de Teatre (Barcelona) i en diferents 
centres formatius, a més de dur a terme la direcció en l'equip artístic Los Negros (des de 2010), 
també col·labora com a assistent coreogràfic d'Aitana Cordero a "Three ways to màster a miss or a 
twentyfive minutes Kiss at your neck "(Los Besos, des de 2015), al costat de Cia. Daniel Abreu en la 
producció "Animal" (des de 2011), i al costat de Abraham Hurtado en el projecte "Ignición" (des de 
2012). Compagina la seva feina com a intèrpret, director amb la seva tasca pedagògica en diferents 
centres formatius. Després de finalitzar la seva formació al Centre Andalús de Dansa (CAD), va 
començar a treballar amb la Cie. Coline (França). Allà mateix acaba la seva formació professional i, 
alhora, forma part de diferents produccions juntament amb coreògrafs com Lisi Estaras, Nicolas 
Vladyslav i Buingoc Quan (Les Ballet C. de la B.), Emmanuel Gat, Slomi Tuizer i Edmond Russo, 
Salia Sanou i Sedou Boro, així com repertori de Matilde Mornier. També va treballar al costat de 
Thierry Thieu Niang dins el projecte Volte. A Espanya va col·laborar amb diferents companyies com 
Projects in Movement by Sharon Fridman en la seva última producció "allways", La Majara en el seu 
projecte "ADN", Cia. Alteraciones Danza-Teatro, Cia. Ilprologo i Iker Arrue. Rep el premi al millor 
intèrpret internacional destacat amb la peça "Pez Muerto", finalista al Certamen Internacional 
16MASDANZA (Las Palmas de Gran Canària), així com el premi PAD 2013 al Millor Espectacle de 
Carrer per "Bengala". Premi PAD 2015 al Millor intèrpret masculí per "El experimento ruso del 
sueño". 
 

A l’Obrador de Moviments iniciant els entrenaments de clàssic: 

El professor programat pel període setembre – desembre ha estat Carlos Fernández. 

Realitza la seva formació a l'Institut del Teatre, Barcelona. S'estrena professionalment amb la Cia. 
Tanzforum (Alemanya) i a partir de llavors comença a treballar en nombroses companyies nacionals 
i europees amb les que realitza gires per tot el món. 
A nivell nacional forma part de la Cia. Cesc Gelabert-Azzopardi per al Teatre Lliure (Barcelona) i el 
2004 rep el premi Lladró a un dels millors ballarins del Festival Dansa València. Al 2008 estrena 
L'òpera 7 Pecats Capitals juntament amb Catherine Allard, Ute Lamper i Jordi Corts, dirigida per 
Federic Amat. El 2009 estrena Bound amb la Cia. Thomas Noone Dance (Barcelona). I el 2010 El 
Llac de les Mosques amb la Cia. de Dansa Sol Picó. Formant part d'aquesta companyia estrena 
diverses creacions entre les que es troben també Memòries d'una puça (2013) i Dancing with frogs 
(2017). Intèrpret i assistent per la Cia. Sharon Fridman, va aportar material coreogràfic per a 
diferents peces, entre elles carlos & em, guardonada amb el segon premi del Certamen Coreogràfic 
de Madrid 2007. També ha treballat amb la Cia. Mar Gómez i amb la Cia. Fabián Thomé. 
A nivell internacional ha treballat amb la Cia. Euregio-tanz (Països Baixos), amb la Cia. del Teatre 
de Aachen, Alemanya; a l'Òpera de Liege, (Bèlgica) i a la Cia buissonière (Suïssa), dirigida per 
Cisco Aznar. Actualment treballa com a professor de dansa a diverses escoles de Barcelona. És 
assistent de moviment per la companyia Sol Picó. 
 

L'altra gran novetat del servei d'entrenaments és l'actualització de les tarifes. A partir del curs 

2018-2019 l'APdC ofereix als seus socis i sòcies, així com als associats de La Caldera Les Corts i 
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l'APCC, l'opció d'adherir-se a una tarifa plana, que els permet assistir a totes les sessions que 

vulguin (de contemporani i/o de clàssic, indistintament). El cost d'aquesta tarifa, exclusiva per a 

associats, és de 150€ a partir del setembre. Això implica que, si s'assisteix a totes les sessions, el 

preu és d'1€ cada una. A mesura que el calendari avanci, el preu de la tarifa s'anirà reduint 15€ 

cada mes (veure taula de preus). Aquesta novetat ha estat molt ben acollida pels associats, s’hi ha 

acollit més de 30 persones. 

Durant el 2018, han passat gairebé un miler de professionals de la dansa pels 

entrenaments de l’APdC 

 

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.  

Durant el 2018 s’ha dut a terme una enquesta sobre tota l’àrea de desenvolupament professional 

per poder tenir més en compte l’opinió dels associats. Hi van participar unes 50 persones que es 

van mostrar en general satisfetes amb el treball realitzat. 

 

Les activitats que s’han dut a terme durant 2018 han estat: 

Cursos monogràfics teòrics i pràctics 

- La comunicació a l'era digital amb els experts de 

Luris.doc. A traves de dues sessions pràctiques i una 

tutoria on-line, els assistents han aconseguit 

coneixement i pràctica de cada temàtica tractada. El curs es va dur a terme el 7 de febrer i 

el 7 de març de 2018. Van assistir 10 alumnes que van gaudir d’un assessorament on-line 

entre els dues sessions. 

- Psicologia de la dansa. Hem organitzat el 17 de novembre una sessió destinada a 

professors de dansa, sobre com fer front als conflictes a l'aula. Ho ha impartit  la Lorena 

Cos, especialista en el tema, per dur a terme aquesta sessió.  

- Claus per entendre els contractes i les nòmines, sessió impartida per l’advocada Ana 

Blajot el 29 de novembre a La Caldera. Hi van assistir una vintena de 15 de professionals. 

 

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 de formacions: 

 

- 29/01: Sessió sobre les subvencions d’arts escèniques i 

com presentar-s’hi, en col·laboració amb el Departament 



13 

 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Hi van assistir unes cent persones. 

- 18/06: Sessió formativa sobre com triar una personalitat jurídica, com crear una associació i 

els tràmits i obligacions dels autònoms impartida per Cristina Calvet, advocada de l’AADPC. 

Hi van assistir 32 persones. 

- 20/10: Sessió informativa sobre com anar de bolo a l’estranger, en col·laboració amb l’SDE. 

Vam abordar aspectes pràctics, de facturació, d’assegurances, etc. Hi van assistir 25 

persones. 

- 30/10: Formació pràctica sobre com aplicar la nova llei de protecció de dades, amb Víctor 

Rosselló. Hi van assistir 32 persones. 

 

 

D’altra banda, vam organitzar, amb l’Associació de Gestors 

Culturals de Catalunya (APGCC), la tercera edició de la trobada 

Enllaç el 5 d’abril a la Caldera les Corts, que té per objectiu 

posar en contacte artistes i gestors culturals. Hi van assistir 

unes 60 persones que van valorar positivament la sessió, que 

en aquesta edició es va enfocar a la distribució. 

 

Des de l’APdC seguirem 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 estaran oberts a tot 

el sector, i els socis de les entitats col·laboradores podran beneficiar-se de preus reduïts, en el cas 

dels cursos de pagament, com per exemple l’SDE, Servei de Desenvolupament Empresarial de 

l'ICEC. 

 

3.3 Beques de formació 

 
Durant el 2018 hem continuat amb el projecte de beques de 

formació iniciat al 2011. L'objectiu és ajudar als professionals a 

poder seguir formant-se, una necessitat bàsica del sector de la 

dansa, i a ajudar als socis estudiants en la seva formació. 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 del 2018, vam publicar una primera convocatòria de 8 beques de 300€ cadascuna 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 74 socis. El guanyador i les 

guanyadores van ser: 
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Socis/es professionals: Ainoa Soler, Carolina Stefano, Isabella de Oliveira Franceschi, Maria Ferrer 
Mateos, María Mendoza, Nacho Cárcaba Palacio i Raquel Morales Serrano 
 
Sòcia estudiant: Neus Ferrer Inglés. 
 
Al juny vam publicar la segona convocatòria. Hi van participar 77 socis. Les guanyadores van ser: 
 
Socis/es professionals: Sandra Mediavilla, Marina Tsartsara, Mariona Casany, Judith Manent, Júlia 
Sanz, Verónica Cendoya i Montserrat Iranzo. 
 
Sòcia estudiant: Cristina Díaz 
 
A més d’aquestes beques de formació, hem ofert a un soci una beca per participar al BIDE, 

Barcelona Internacional Dance Exchange (http://bide.be/en/).  

 

 

 

3.4 Segona edició de “Simbiosis artístiques, diàlegs escènics” 
 

Les Simbiosis Artístiques, diàlegs escènics per dotar 

d’eines de construcció artística els professionals de la 

dansa, van néixer l'any 2017, en col·laboració amb 

l’Associació de Professionals de la Dansa del País 

Valencià. Vist l'èxit d'aquesta primera edició, s’ha tornat a 

organitzar al maig de 2018. 

  

La proposta consta de 4 trobades amb professionals de les diferents disciplines artístiques 

(teatre, música, circ i audiovisuals), per tal d’estructurar una jornada teòrico-pràctica, en format 

networking. El número màxim de participants per grup és de 20 (10 a València i 10 a Catalunya). 

S’han repetit les mateixes trobades en les dues ciutats. Els tallers han estat impartits per: Agustí 

Fernández (música/performance), Eva  Zapico (dramatúrgia/teatre), Patricia Pardo (circ) i KònicLab 

(audiovisuals). Les sessions de Barcelona s’han dut a terme els dies 11, 12, 25 i 26 de maig a La 

Caldera. 

 

Propostes docents i dates dels tallers a Barcelona 

DANSA/AUDIOVISUALS: KònicLab.  11 de maig 

El cos experimentant una segona pell d'imatge i so 

La dansa, en simbiosi amb els llenguatges audiovisuals 

crea múltiples formes d'expressió i comunicació ballada. 

Aquesta sessió oferirà eines i coneixements per descobrir 

algunes de les possibilitats de la hibridació entre la dansa i 

els nous mitjans. Al llarg de la sessió analitzarem alguns 

exemples d'interès i realitzarem una sessió pràctica 

basada en l'ús de càmeres i videoprojeccions. (Dansa per a la càmera i micromapping). Utilitzarem 
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eines accessibles com les càmeres dels nostres smartphones i projecció sobre elements/cossos. No 

es requereixen coneixements previs, però sí ganes d'experimentar. Encara que no sigui 

imprescindible, es poden portar smartphones + laptops. 

 

DANSA/MÚSICA: Agustí Fernández. 12 de maig  

Polifonia creativa 

La música té la capacitat de despertar en les persones sentiments de diversa índole, experimentant 

reaccions d'alegria, malenconia, tensió, relaxació, etc. Aquesta mateixa circumstància ocorre en el 

ballarí, produint-li una enorme acció emotiva que l'impulsa a expressar-se a travésn dels seus 

moviments. La música i la dansa són dues disciplines que necessiten tenir alguna cosa a comunicar 

per a poder crear o interpretar, i el ballarí utilitza la música com a mitjà per fer fluir els seus 

sentiments i comunicar-se. Els escenaris i les possibilitats d'unió són infinites. Ens disposem a 

explorar el llenguatge musical per a poder arribar a la creació d'una escriptura coreogràfica des de 

la diversitat i la polifonia creativa. 

 

DANSA/CIRC: Patricia Pardo. 25 de maig 

Expressivitat i recursos d'escriptura 

Introduírem i practicarem l'expressivitat clown clàssica i circense, l'emoció en la mirada i l'emoció 

corporal. També, a través del descobriment d'alguns recursos del llenguatge, s'escriuran minitextos 

dramàtics que impulsaran a la creació escènica. 

 

DANSA/TEATRE: Eva Zapico. 26 de maig 

Dramatúrgia de la imatge. El cos com a icona 

Investigarem al voltant dels processos que activen els mecanismes de narració i que converteixen 

un material inicial en seqüència dramàtica. Volem activar en l'intèrpret la seva pròpia veu creativa. 

Sessió dedicada la composició d'una partitura escènica d'accions, gestos i paraules; anàlisis de la 

pausa, el ritme i els seus significats; la velocitat com a element narratiu. 

Després de les quatre sessions, els participants dels dos grups s’han trobat el dia 8 de juny al 

Festival Vila-real en Dansa en un laboratori de creació. L’objectiu ha estat posar en pràctica els 

continguts de les trobades i activar dinàmiques creatives a partir del coneixement adquirit a la fase 

formativa.  La novetat d'aquest any és que aquest laboratori ha durat dos dies, per deixar més 

temps al participants per conèixer-se i treballar, per tant ampliant d’aquesta manera les hores de 

formació de la proposta inicial. La trobada ha estat dinamitzada pels 4 talleristes de les sessions 

anteriors. 

 

3.5 Ballar ens fa bé  
 

Ballar ens aporta moltes coses, és un art escènic, integrador, saludable i educatiu. Des de l’APdC 

volem que els valors que aporta aquesta disciplina en qualsevol àmbit social, més enllà de 

l'exhibició d'un espectacle, siguin els veritables protagonistes. Volem que la dansa arribi allà on no 
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arriba, a col·lectius que no n'han tingut contacte, per tal que puguin experimentar en la seva pròpia 

pell aquests valors. Per aquest motiu des de l’APdC gestiona una convocatòria pública per tal de 

cercar 3 professionals de la Dansa que vulguin desenvolupar una activitat/projecte, sota el lema "La 

dansa ens fa bé", amb l'objectiu d'apropar la dansa, d'una forma lúdica, a un col·lectiu o un grup de 

persones que no hi estigui familiaritzat. Aquesta activitat, proposada lliurement pel professional, s’ha 

desenvolupat de gener a abril de 2018 i va finalitzar amb una presentació pública pels voltants del 

29 d’abril, Dia Internacional de la Dansa.   

 

Es van presentar 21 propostes i els seleccionats van ser:  

- VILADECANS (Centre ocupacional Caviga): Dominik Borucki. 

- CERVERA (Agrupació Coral): Cristina Martí. 

- ARENYS DE MAR (Centre obert Tallaferro): Nadia Pesarrodona. 

 

Aquests professionals han desenvolupat la proposta durant 4 sessions (una al mes). 

Viladecans 

Dominik Borucki va enfocar el seu projecte amb l'objectiu de treballar el concepte de "sentir" a través 

del moviment i la dansa contemporània. Afirma que "podem sentir tant el cos físic, com les emocions 

i fins i tot els pensaments. Tant el sentir al nivell de les sensacions físiques, com les emocions i 

sentiments i també els nostres pensaments ballen amb nosaltres". En cada sessió es van 

desenvolupar pautes senzilles d'improvisació que permetien als participants jugar, entrar en 

contacte amb altres, expressar-se i conèixer-se. Aquests exercicis s'han anat desenvolupant sessió 

rere sessió per acabar construint una petita estructura amb què van jugar el dia de la mostra amb 

públic.  

La mostra amb públic es va fer el 9 d'abril a les 11h a la Plaça Europa de Viladecans.  

Arenys de Mar 

Nàdia Pesarrodona va acostar el Hip Hop a nens i nenes d'entre 7 i 10 anys del Centre Obert 

Tallaferro d'Arenys de Mar. A través d'una sèrie de tallers, van descobrir que el Hip Hop és més que 

dansa, és una forma de vida, una cultura que inclou dansa (Lookin', Poppin', House Dance, New 

Style, Break Dance...); pintura (Grafiti) i música (DJ i MC).  

Aquest projecte buscava convertir la dansa en un canal per regular i gestionar les emocions 

d'infants, adolescents i joves, a la vegada que es treballaven diferents valors com el 

companyerisme, l'esforç, la constància, la sensibilitat, la superació personal, etc.  

 

Les mostres amb públic es va fer el 16 d'abril a les 18h al Centre de Cultura Calisay d’Arenys 

de Mar. 
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Cervera 

Cristina Martí va treballar, amb l'Agrupació Coral 

de Cervera, la dansa com a eina integradora a 

nivell social i intergeneracional, donant espai a la 

creativitat. Martí ha volgut enfocar l'experiència en 

la importància de la relació entre persones, entre 

generacions, i a les inquietuds que sorgeixin de 

petits i grans. 

Durant aquests mesos han treballat amb el cos propostes grupals, per parelles i també individuals, 

utilitzant diferents materials per connectar amb la seva creativitat i l'imaginari comú, donant temps 

per explorar, escoltar desitjos i ballar. Amb aquest taller s'ha volgut crear un espai de trobada, un 

espai per compartir inquietuds, un espai on es respectin les individualitats dels petits i dels grans. 

Moure's junts, ballar,experimentar, cantar, parlar, escoltar, descobrir, construir, reconstruir, observar, 

proposar... 

La mostra amb públic es va fer el 22 d'abril a les 19h a la Plaça Major de Cervera. 

 

3.6 Jornades de reflexió sobre la creació dins el món de la dansa 

 

Aquesta jornada convida als coreògrafs/es i creadors/res a parlar, discutir i encetar reflexió sobre un 

dels puntals de la nostre professió, la creació. Des de diferents punts de vista, pràctiques i 

experiències, amb ànim de transversalitat i amplitud, es vol propiciar, donar veu a través de taules 

rodones, debats, tertúlies, algunes ponències, demostracions, laboratoris o fòrums (per decidir), a 

totes les veus i corrents que pertanyen a l'àmbit de la dansa. Aquest espai d’enriquiment solidari, 

pretén incentivar unes jornades per a compartir l’experiència de la creació amb la comunitat de la 

dansa, invitant a tots els creadors vinculats amb el nostre art a intercanviar opinions i coneixements. 

Mostrar a l’exterior les seves eines i maneres d’encarar els processos de creació, amb la intenció de 

trobar un retorn social, cap en fora, que ens faci més conscients del valor de la nostra professió. 

 

Durant l’any s’ha treballat per dibuixar el contingut de les jornades, contactar amb els protagonistes i 

iniciar les converses amb el Centre de Cultura Contemporani de Barcelona. La jornada que portarà 

per títol “Motors de creació. Reflexions i motivacions en dansa” es durà a terme el 15 de febrer de 

2019 al CCCB. 

 

3.7 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 
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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.  

 

3.8 Guies bàsiques d’informació 
 

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

les professionals de la dansa. Aquest any hem seguit fent difusió de les guies bàsiques, que es 

poden trobar a www.dansacat.org/recursos/7/.  

 

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 servei per al sector: 

- Busques gestor cultural? 

- Ajuts públics per a projectes de dansa. 

- El pla de prevenció de riscos laborals. 

- Formació superior de dansa a l’estranger. 

 

Aquest any hem publicat una guia bàsica sobre drets d’autor. 

 
 

 
 

 

http://www.dansacat.org/recursos/7/
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4. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 2018 

 

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 suma a aquesta 

celebració amb un seguit d'actes per recollir tota la 

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.   

 

4.1 “Balla’m un llibre” – Sant Jordi en dansa 
 

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

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

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

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

literari, ja sigui a biblioteques o a centres educatius. Unim literatura i dansa amb la voluntat de 

potenciar les dues arts i a partir de la suma, propiciar-ne l’augment del seu consum. En el seu 

origen, es va partir del material literari de les Biblioteques per buscar la participació dels lectors a 

l’hora de triar un llibre. Aquesta llibre era el material sobre el qual treballava el coreògraf/a i la peça 

resultant s’ha anat presentant, any rere any, en el marc d’activitats que organitzen les biblioteques a 

partir d’abril.   

 

Després de 3 anys d’existència del projecte i amb la voluntat d’aconseguir una major impacte i 

rendibilitat de la inversió feta en creació, des de l’Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya—APdC hem cregut convenient aprofitar l’esforç i la feina feta i poder oferir una cartera de 

llibres ja creats. En aquests moments, disposem d’un catàleg amb 13 llibres ballats. En els tres anys 

de convocatòria s’han presentat un total de 70 propostes despertant molt d’interès entre els nostres 

creadors. Així doncs, es va plantejar una edició de 2018 amb la mateixa inversió però amb un major 

impacte al territori, amb la col·laboració de 12 biblioteques d'arreu de Catalunya. El Departament 

de Cultura ha estat l’encarregat de triar les biblioteques on s’han dut a terme les representacions. 

 

La programació de les peces s'acompanya sempre d'un acció formativa que es durà a terme amb 

els corresponents clubs de lectura de les biblioteques escollides.  

 

 

 



20 

 

Les coreografies seleccionades han estat: 

Lo.Li.Ta, de la cia. La Taimada, partir de Lolita de Vladimir Navokov 

(demarcació de Barcelona) 

 

Sinopsi: Lolita s'escriu amb tres síl·labes doloroses. Lolita, diminutiu de Dolores, es pronuncia amb 

dolorosa sensualitat i es tanca enèrgica i oclusivament. Un fonema és una imatge mental d'un so i 

els fonemes com els sons, manquen de significat. Lo.li.ta és una sonoritat amb capacitat d'imatge; 

Innocència, objectualitat i degradació. 

 

Fitxa artística: 

Idea i direcció: Olga Àlvarez. 

Codirecció: Jordi Cabestany. 

Conceptes visuals: La Taimada. 

Interpretació: Angie Mas. 

Manipulació corporal: Jordi Cabestany. 

Música: Carlos Martorell. 

Vestuari: Blanca Ferré i La Taimada. 

Durada: 30 minuts. 

Públic: Adult. És ideal per a lectors de Nabokov, i es pot generar una conversa posterior a la peça. 

Es tracten els temes principals de la novel·la Lolita: La fascinació per la bellesa i la innocència, la 

objectualització i la degradació col·lateral. 

 

Calendari: 

• Santa Coloma de Gramenet: Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, el 7 d'abril a les 11h. 

• Barcelona: Biblioteca Francesc Candel, el 25 d'abril a les 19h. 

• Sant Adrià del Besòs: Biblioteca Sant Adrià, el 2 de maig a les 19h. 

 

Ballant ballàvem, de Laia Santanach, a partir de diverses obres de Joan 

Coromines (demarcació de Girona) 

 

Sinopsi: Ballant ballàvem són paraules en moviment, són expressions dansades, són sensacions i 

estats composats. Partint de l'origen de la paraula i la recerca d'aquest origen, com feia Joan 

Coromines, Ballant ballàvem representa i exposa un paral·lelisme entre la tria de la fisicalitat amb el 

seu aparent significat. 
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Fitxa artística: 

Concepte i coreografia: Laia Santanach 

Interpretació: Laia Santanach. 

Composició musical: Cligbcn productions. 

Música: Fink, Ellen Allien & Apparat, Occupied territories. 

Veu en off: Ignasi Castañé. 

Durada: 15 minuts. 

Públic: Per tots els públics. 

 

Calendari: 

• Girona: Biblioteca Carles Rahola, el 24 d'abril  a les 19.30h. 

• Celrà: Biblioteca Municipal de Celrà, el 21 de setembre a les 19h. 

• Torroella de Montgrí: Biblioteca Pere Blasi, el 28 d'octubre 19h. 

 

El cos fugit, de Sonia Fernández a partir de Pedra de tartera de Maria 

Barbal (demarcació de Lleida) 

 

Sinopsi: 

 

Vam ballar tota l'estona sense parar. 

Aquella alegria 

em deixava quieta, 

clavada, 

vaig a arrencar a córrer... 

Mossegar-se la llengua 

empassar-se les llàgrimes 

Però l'acordió no parava i jo tampoc. 

Em destorba la gent 

Enmig dels prats resseguint l'herba 

fosca 

M'estaré quieta aquí dies i dies... 

 

Fitxa artística: 

Creació i interpretació: Sonia Fernández. 

Espai Escènic: Sergi Cerdan. 
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Espai sonor: Guillem Llotje. 

Vestuari: Sergi Cerdan. 

Veu: Aida Oset. 

Música: Guillem Llotje, Yann Tiersen, Carles Belda i Sanjosex. 

Durada: 20 minuts. 

Públic: Per tots els públics. 

 

Calendari: 

• Balaguer: Biblioteca Margarida de Montferrat, el 27 d'abril a les 20h. 

• Mollerussa: Biblioteca Comarcal Jaume Vila, el 24 d'abril a les 20h. 

• Solsona: Biblioteca Carles Morató, del 26 d'abril a les 20h. 

 

El Banquet de Don Quixot, de Laura Vilar i Miquel Barcelona a partir 

d'El Quixot de Miguel de Cervantes (demarcació de Tarragona). 

 

Sinopsi: El Banquet de Don Quixot, una experiència sobre la inclusió de la diferència. Reaccionem 

davant la mirada fixa com animals que han de protegir la seva integritat física davant una possible 

agressió. Ens sentim atacats. Ens sentim acusats, violentats, burlats i insultats. Tenim por. El grup, 

la societat, ens protegeix i ens dóna força i ens permet observar, estudiar i massa sovint rebutjar la 

diferència, potser ens podria fer mal. En aquest cas El Banquet, a través del personatge de don 

Quixot i la seva peculiaritat, vol trobar mecanismes que plantegin possibilitats, emocions i mirades 

que suggereixin un canvi en la manera d'afrontar la diferència. El Banquet posa sobre la taula 

tendències, es nodreix i celebra els patrons i esdevé una vivència de canvi integrador. 

 

Fitxa artística: 

Coreografia i interpretació: vbuit- Laura Vilar i Miquel Barcelona. 

Guitarra i veu: Joan Viñals. 

Percussió: Santi Carcasona. 

Vestuari: Laura Vilar i Miquel Barcelona. 

Durada: 20 minuts. 

Públic: Per tots els públics. 

 

Calendari: 

• Deltebre: Biblioteca de Deltebre, el 9 de novembre a les 19h. 
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• Tarragona: Biblioteca Pública de Tarragona, el 15 de juny a les 18.30h. 

• Torredembarra: Biblioteca Mestra Maria Antònia, el 16 de novembre a les 18h. 

 

4.2 Acció oberta a tota la ciutadania 
 

L’APdC es va sumar als actes de celebració del DID 

amb un programa d’activitats pensat per a què 

tothom el pogués gaudir. L’acte del DID 18 es va dur 

a terme a la plaça dels Àngels de Barcelona, 

davant del MACBA, el divendres 27 d’abril, amb 

diferents accions programades: l’actuació en forma 

d’improvisació de nombrosos ballarins i ballarines 

de renom de l’escena catalana; la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dansa, escrit per 

la companyia Mal Pelo, premi Ciutat de Barcelona 2017; i l’exhibició de la coreografia col·lectiva 

Movent Emocions, creada per Toni Mira i pensada per a que tothom, sàpiga o no ballar, hi pogués 

participar.  

 

La peça de Toni Mira és fruit de la iniciativa Tothom balla i es va estrenar, de forma simultània, com 

a espectacle de cloenda de la primera edició del festival Dansa. Quinzena Metropolitana,  el 17 de 

març a les 12h a: Badalona, Barcelona, Cornellà, Esplugues, L'Hospitalet i Santa Coloma de 

Gramenet amb la participació d’escoles de dansa, col·lectius i la ciutadania de cada municipi.  

 

El 27 d’abril tots els 

participants – i els que 

s’hi van voler sumar – 

van tenir una nova 

oportunitat de celebrar 

la dansa repetint l’acció 

a Barcelona en motiu 

del Dia Internacional de 

la Dansa. Hi van 

participar més de 200 

persones, sobretot per 

part d’estudiants d’escoles de dansa i del Conservatori Superior de Dansa. 

Programa 27 d’abril 

18h. Batucada i arribada a la Plaça dels Àngels. 

18.10h. Improvisacions de professionals: Sol Picó, Xevi Dorca, Miquel Barcelona, Pol Jiménez, Aina 

Nuñez, Guillermina Coll, Guillem Alonso, Sara Planas i Pol Prats, i Toni Mira. 

18.30h. Lectura del manifest escrit per Mal Pelo i llegit per Xevi Dorca, president de l’APdC. 



24 

 

18.35h. Coreografia participativa Tothom Balla. 

19h/19.15h. FINAL 

 

Per veure el vídeo resum de l’acció: http://dansacat.org/actualitat/1/3332/  

 
4.3 L’Agenda de la Dansa  
 

Amb l’objectiu d’inserir la Dansa a la societat hem tornat 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 duen 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, així com enviant-la a més de 3.000 contactes (socis, subscriptors, amics de la dansa 

i altres agents del sector: professionals, amateurs, centres de dansa,...), i amb el butlletí mensual.  

 
 
 
 
 
 
Per veure l’agenda complerta: 
http://dansacat.org/actualitat/1/3310
/  

 
 

 
 

 

 

 

 

4.4 Missatge del DID  
 

Un dels actius més importants del Dia Internacional de la 

Dansa és l’encàrrec i lectura del missatge o manifest que 

any rere any s’ha encarregat a diferents professionals 

del sector. Aquest any des de l’APdC s’ha encarregat 

aquest missatge a Maria Muñoz de Mal Pelo. Es va llegir 

el 27 d’abril a les 18h, en el marc de l’acció oberta que 

l’APdC ha organitzat per celebrar la dansa amb tota la 

ciutadania. Ho va fer Xevi Dorca, president de l’APdC.  

 

 

 

http://dansacat.org/actualitat/1/3332/
http://dansacat.org/actualitat/1/3310/
http://dansacat.org/actualitat/1/3310/
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CERCAR, A LA FI 

 

A través del cos sentim el món, entenem el que ens passa i finalment, a l'altre. El cos, atent, ens 

obre camins de percepció i reacciona davant el que l'envolta associant amb increïble rapidesa 

elements de la nostra memòria, imaginació i història. 

 

Quan ballem, ens apropem d'una altra manera a la nostra pròpia experiència. Habitem un espai que 

inclou allò que veiem a primera vista però també allò que està a la perifèria de la nostra visió i, de 

vegades, de la nostra comprensió. 

 

Quan ballem, escrivim amb el moviment de manera concreta i precisa. Connectem els elements 

fragmentats del món amb el nostre propi cos; estem en diàleg constant entre el dins -el discurs 

intern- i el fora. 

 

Els grans temes ens plantegen moltes preguntes i les respostes que trobem des del cos ens 

permeten parlar d'altres petites coses essencials que apareixen inesperadament. En el món que 

vivim, sobrecarregats per un excés d'informació, ens obrim pas amb el nostre ofici i amb el 

llenguatge de la dansa, potser amb dificultat però amb una estranya força. 

 

Quan ballem, tenim la voluntat d'oferir gestos precisos que interroguin la realitat. Intentem moure'ns 

sense concessions cap a un lloc que exposi la nostra vulnerabilitat i al mateix temps la nostra 

capacitat de crear. 

 

La dansa és una vivència física immediata, però la seva poesia és afortunadament complexa i 

expandida en el temps. És la urgència de començar a somiar sentida en el cos, és el moviment que 

emergeix amb força, són les imatges que es precipiten buscant un context que les animi, és el 

silenci, és l'aquí i ara. 

 

Benvinguts tots. Ballar ens ajuda a pensar d'una manera diferent. Ballar ens permet treballar amb 

habilitats i limitacions, connectar el cos amb la imaginació i buscar a la fi, un espai de llibertat. 

 

María Muñoz 

Ballarina i coreògrafa. Codirectora, amb Pep Ramis, de Mal Pelo i del centre de creació L'animal a 

l'esquena. 

 
4.5 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 hem enviat una nota de premsa als mitjans -en 

coordinació amb el Departament de Cultura- per a donar a conèixer els canvis del projecte ‘Balla’m 
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un llibre’. Quan al DID, aquest any s’ha arribat a un acord de col·laboració amb quatre mitjans de 

comunicació (TV3, Catalunya Ràdio, Diari Ara i la revista Godot), per a què, com a mitjans oficials, 

fessin difusió de la jornada que l’APdC organitza el 27 d’abril, incloent baners a la web i publicitat a 

la versió impresa. 

 

 

Accés al vídeo del 33 recomana aquí: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/dia-

internacional-de-la-dansa-2018/video/5759966/ 

 

Bànner a la web durant una setmana i faldons al Diari Ara un parell de dies abans de l’acció: 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/dia-internacional-de-la-dansa-2018/video/5759966/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/dia-internacional-de-la-dansa-2018/video/5759966/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/dia-internacional-de-la-dansa-2018/video/5759966/
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Bànner al portal web de la Revista Godot: 
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Article publicat per Jordi Sora a la Revista Godot: http://www.revistagodot.cat/bones-practiques-en-

el-dia-de-la-dansa/ 

 

5. 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.  

 

5.1 Diàleg amb les administracions  

 
Durant el 2018 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.  Volem tornar a 

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

amb la implicació dels equipaments escènics que tinguin capacitat per acollir-les. 

 

 

 

 

http://www.revistagodot.cat/bones-practiques-en-el-dia-de-la-dansa/
http://www.revistagodot.cat/bones-practiques-en-el-dia-de-la-dansa/
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5.2  Activar l’exhibició i la difusió  
 

Des de l’APdC, durant el 2018, hem continuat amb els objectius marcats l’any passat. 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. 

 

Fem Dansa  

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

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

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

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

 

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

de la Generalitat de Catalunya, en consens amb el Mercat de les Flors, el Festival Sismògraf, 

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

Professionals de la Dansa de Catalunya, proposen dur a terme un pla d’accions específiques per 

incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i 

fomentar una major difusió en l’esfera pública de la dansa i les arts del moviment. 

 

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

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

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

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

 

FEM DANSA és una proposta que planteja la creació d’un petit circuit 

municipal integrat per 8 o 10 teatres de menys de 500 localitats, per fer 

una programació específica de dansa de companyies catalanes i activitats 

formatives de creació de públics. El resultat: més de 50 actuacions de 

dansa i activitats addicionals a les que ja estan programant anualment els 

municipis adherits. En una primera edició, programada la tardor de 2016, 

com a pla pilot, la iniciativa es va dur a terme a Tremp, Martorell, Palamós 

i Alcover, amb una gran acollida. Al 2017 es van incorporar 2 municipis nous (Sant Joan de les 

Abadesses i Juneda) i al 2018 s’hi ha incorporat Sant Hipòlit de Voltregà. 

 

Les dades del projecte es poden resumir de la següent manera:  

Fem Dansa 2018: 7 municipis / 41 accions / 20 creadors 

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

Fem Dansa 2016: 4 municipis / 27 funcions-accions / 16 creadors 
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Calendari 2018 
 
Sant Hipòlit de Voltregà 
 

• Taller Lamajara, Iron Skulls i Artistots (18 de juliol) 

• Labranza, La Majara (18 de juliol) 

• Sistesia, Iron Skulls (18 de juliol) 

• Swing It, Cia. Mar Gómez (16 d'agost) 

 
Palamós 

• Assaig obert d'Àngel Duran (17 d'octubre a les 20h). 

• Pelegrins (projecte ReMouTe 2017) de Miquel Barcelona (19 d'octubre a les 20.30h). 

• Pilar de dos ballat, de Raquel Viñuales i Claudia (9 de novembre a les 19h). 

• Tastet de dansa de l'Escola La fàbrica de la dansa de Palamós (11 de novembre a les 19h). 

• Blowing, de cia. Múcab (17 de novembre a les 19h). 

• Triple estrena, de cia. CobosMika company - Seed's (21 de desembre a les 20.30h). 

 
Tots els espectacles es faran al Teatre La Gorga excepte el Pilar de dos ballat, que es farà a la 
plaça de l'Església). 
 
Sant Joan de les Abadesses 

• Taller a Secundària amb Sandra Jurado (26 d'octubre) 

• Dansa Moderna i contemporània, Explica Dansa (26 d'octubre) 

• Mulïer, Maduixa Teatre (27 d'octubre) 

 
Alcover 

Arts en moviment - Dilluns 22 d'octubre:  
 

o Dis-conect, Diego Sinniger (18.30h). 

o Incógnito, Cia. Lali Ayguadé (19h). 

o Molar, Quim Bigas (19.45h). 

 
Diumenge 16 de desembre: 

o A vore, Ramon Balagué, Sònia Gómez, Astrio, Pau Puig i Carme Balagué (19h). 

 
Tremp 

o Mulïer, Maduixa Teatre (28 d'octubre, 12h, lloc per determinar) 

o Blink Flash Ducan, de Blink Flash (9 de novembre, a les 18h a l'Espai Cultural la 
Lira) 

o MasterClass de Swing (24 de novembre, de 18 a 20h a l'Espai Cultural la Lira) 
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o Festa Swing amb el grup Sugar Push Street Band (21h a l'Espai Cultural la Lira)  

 

Martorell 
7 de novembre 

o Moviment i joc en família. Taller adreçat a infants entre 1 i 3 anys a l'Enrajolada, 
Casa Museu Santacana (c. de l'Aigua, 1) .(de 17 a 18h i de 18 a 19h). Places 
limitades. Inscripcions: 93 774 22 23 / museus@martorell.cat 

 

8 de novembre 

o Festa de la creativitat per treballar la psicomotricitat, la concentració i la coordinació 
en família. Biblioteca de Martorell (de 17 a 20h). Places limitades. Inscripcions: 93 
775 60 60  / biblioteca@martorell.cat. 

o Procés de creació del moviment sobre terra i la dansa vertical, a càrrec de cia Fura 
dels Baus. De 19 a 21h, a la Nau 1 de Can n'Oliveras. A partir de 13 anys. Places 
limitades. Inscripcions: 93 774 22 00/ cultura@martorell.cat 

 

9 de novembre  

o Balla, balla amb la gent gran: Exhibició de diferents balls de la Gent Gran de 
Martorell. (17h a Plaça de les Cultures). 

o Taller d'iniciació a les danses urbanes amb Iron Skulls (19h Sala Teatre d'El 
Progrés). A partir de 13 anys. Places limitades. Inscripcions: 93 774 22 00/ 
cultura@martorell.cat 

o Sinestesia, de cia. Iron Skulls. (21h a Sala Teatre d'El Progrés). Inscripcions: 93 774 
22 00/ cultura@martorell.cat 

o Festa del swing, amb Moreneta Swing. (23h a l'Ateneu de Martorell). 

 
10 de novembre 

o Actuació de les diferents escoles de Dansa de Martorell a càrrec de: Espai Dansa 
de Martorell, Esplai Buenos Aires, Baila Descalza. (d'11.30h a 14h a la Rambla de 
les Bòbiles). 

o Bucle. Coreografia de Dansa Contemporània de Blai López Sánchez. Entre les 
11.30h i les 14h a la Rambla de les Bòbiles. 

o Actuació de les diferents escoles de Dansa de Martorell a càrrec de:Asala, 
Asociación Intercultural Karumanta, Baila Descalza, Dance Move, Dance Art 
Factory  i New Dance. (De 17.30h a 20.30h a la Rambla de les Bòbiles). 

o Cine club: Billy Eliot (20.30h a la Casa de Cultura de la Vila). 

o Concert de The Papa's & The Popos i exhibició d'Espai Dansa de Martorell. (00.00 
h a l'Ateneu de Martorell). 

 
11 de novembre 

o Blink flash duncan, de Blink Flash. (12h al Teatre El Foment) 

o Revisiting Bowie, d'Adrià Plana i Filler Föllen (19h a l'Auditori del Centre Cultural). 
Inscripcions: 93 774 22 00/ cultura@martorell.cat  

mailto:museus@martorell.cat
mailto:biblioteca@martorell.cat
mailto:cultura@martorell.cat
mailto:cultura@martorell.cat
mailto:cultura@martorell.cat
mailto:cultura@martorell.cat


32 

 

o Ball obert a tothom a ritme de salsa i bachata amb animació dirigida. (19h a l'Ateneu 
de Martorell). 

 
Juneda 

o A vore, Sonia Gómez&Astrio&Ramon Balagué (18 de novembre). Teatre del 
Foment. 18h. 

o Tallers dansa urbana (26 de desembre) 

o Tallers dansa clàssica (27 de desembre) 

o Tallers dansa contemporània (28 de desembre) 

o Dancescape (29 de desembre) 

 

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. Es tracta d'un 

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

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

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

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

 

Des de l’APdC hem aprofitat l’esdeveniment per organitzar una nova 

trobada amb altres associacions de professionals de la dansa de 

l’estat espanyol. L’objectiu d’aquesta trobada és compartir, sumar i 

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

 

 

5.3 Circula! Tren de creació i formació en dansa.  
Quarta edició d’un projecte d’àmbit estatal (Madrid/València/País 
Basc/Catalunya/Andalusia/Canàries i Astúries) 
 

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

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

facilitar l'exhibició de peces de dansa i activar diferents propostes de formació en l’àmbit estatal. 

Es tracta d’un projecte creat i impulsat per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, 

l'Associació de Professionals de la Comunitat Valenciana i l'Associació de Professionals de la 

Dansa de la Comunitat de Madrid. L’any passat es va afegir l’Associació de Professionals del País 

Basc. El 2017 la comunitat d’Andalusia es va sumar al projecte i el 2018 s’hi han afegit dues 

comunitats més, Canàries i Astúries. 

 

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

l'organització s'intenta que el marc d'actuació de la peça seleccionada sigui el més adequat possible 

per a la seva exhibició i posterior repercussió, i intenta crear una xarxa d'aliances que puguin 

assegurar més d'una actuació de la peça seleccionada a la comunitat que visiti. 

 

La dotació de l'ajut és de 2.500 euros per companyia seleccionada, i inclou una actuació i la 

corresponent acció formativa que l'acompanya. D'aquesta manera volem crear una xarxa i els ponts 

necessaris per ajudar a la difusió de la dansa i fomentar la creativitat facilitant l'aparició, el 

desenvolupament i la consolidació de projectes més enllà de la seva comunitat, acompanyant de 

propostes formatives per a professionals o accions de creació de públic. 

 

La 4a edició del Circula! Tren de creació i formació en Dansa, ha rebut 60 propostes, 17 de les 

quals són de socis i sòcies de l'APdC.  

 

A la imatge posterior es pot veure el programa de la quarta edició del Circula! Tren de la dansa. 

El tret de sortida el va donar Oviedo, acollint la companyia catalana Sibèria i el seu "La piel vacía" el 

8 d'agost, i va continuar en marxa per 6 comunitats més fins a finals del 2018.  

 

A Catalunya va fer parada del 5 al 7 d'octubre, amb la visita de la companyia canària de Paloma 

Hurtado a La Caldera.  

 

El divendres 5 d'octubre a les 20.30h la companyia de Paloma Hurtado va actuar amb dues peces 

curtes: "Ephimera" i "Daikini". La primera busca posar rostre als milers de persones que viuen al 

carrer, amb les que cada dia ens creuem sense ni tan sols mirar enrere, sense ni tan sols plantejar-

nos la seva realitat. Vol fer-nos reflexionar i comprendre que el nostre camí no és l'únic i que 

conèixer ens obre la ment i ens fa respectuosos i responsables amb el que no som nosaltres. D'altra 

banda, Dakini ens parla sobre la saviesa de la dona, sobre la seva connexió amb la natura, amb la 

part salvatge, amb el més instintiu i vital, amb la capacitat d'adaptació i lluita, amb la seva 

semblança amb un bell animal, el llop, que té cura del seu grup, que és fidel, que lluita fins al final 

pels seus. Al final de l'espectacle s'organitzarà un col·loqui amb els espectadors. 

 

Dissabte 6 d'octubre es va dur a terme el taller de dues hores "Dibujo en movimiento", dirigit per 

Paloma Hurtado i enfocat a ballarins i ballarines de tots els nivells, o persones relacionades amb el 

moviment-cos, així com artistes plàstics, estudiants de belles arts, escoles d'art, amants del dibuix o 

curiosos de qualsevol de les dues disciplines.  

 

Diumenge 7 d'octubre a les 19h a La Caldera. El colofó final el va posar l'actuació de la 

companyia catalana seleccionada per Astúries, Sibèria, que ja va actuar a Oviedo el 8 d'agost 

amb "La Piel Vacía", en el marc del Festival de Verano.  
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5.4 Re-Mou-Te,  4a edició d’un projecte intergeneracional  
 

El projecte Re-Mou-Te és una iniciativa que vol apropar creadors de dansa de diferents 

generacions i posar en valor el llegat coreogràfic de Catalunya. El projecte té com a principal 
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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. Els treballs 

finals es presenten públicament.  

 

L’any 2017 el projecte va obrir una línia de col·laboració amb el Conservatori Superior de 

Dansa de l’Institut del Teatre. Un vincle que ha servit per assentar unes bases sòlides al 

voltant del concepte de llegat coreogràfic i que hem mantingut durant el 2018. La 

convocatòria de propostes s’ha obert a finals del 2018 i la presentació dels resultats es farà a 

La Caldera a l’abril del 2019. En aquesta nova edició, es treballarà en base a de la peça  “... de 

san vito” (2006) de la cia. Raravis (Andrés Corchero i Rosa Muñoz) (1993 – 2012). El coreògraf 

seleccionat treballarà per primera vegada amb intèrprets de la borsa d’estudiants del Conversatori 

Superior de Dansa. S’han presentat 8 propostes i la coreògrafa seleccionada ha estat Raffaella 

Crapio. 

  

El projecte creatiu sempre va 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.  

 

5.5 Comissió de seguiment de les ajudes públiques 

 
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2018, l’APdC, juntament amb l’Associació de 

Professionals del Circ de Catalunya, ha liderat un grup de treball que han revisat les bases d’ajudes 

públiques destinades al sector de la dansa i del circ. La taula de treball ha estat formada per Jordina 

Blanch (Circulant), Pia Mazuela (Cia Sol Picó), Pere Faura, Joan Ramon Graell (Cia La Persiana), 

Javi Casado (Hop Festival), Mariona Castells (Cia Àngels Margarit), Àfrica Llorens (Amer i Àfrica circ 

cia i Coop de circ), Pau Estrem (Danseu Festival), Marta Riera (Cia Mar Gómez) i Andrea Leunda 

(advocada). 

 

A partir de l’anàlisi de les mateixes, l’objectiu serà presentar un document a les administracions 

implicades per poder adequar les bases de les diferents convocatòries a les necessitats reals dels 

nostres professionals, fent especial incís en la necessitat de simplificar els tràmits i processos. 

 

 

5.6 Assessors experts en dansa – Consell de la Cultura / El Graner 
 

A l’APdC també participem en diferents comissions assessores com la del Consell de Cultura i de 

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

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

 

Respecte al Graner, durant el 2018 ha format part de la comissió de selecció del nou/va 

coordinador/a de l’espai municipal i continua treballant per redissenyar i formar part de la 

governança d’aquest espai públic tant important per al sector amb una mirada plural i democràtica 

vers la diversitat existent en el sector. 

 

6. POLÍTIQUES EDUCATIVES   

 

6.1 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 2018 hem seguit 

treballant en temes de legislació educativa al voltant de la dansa. 

 

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

per aquest motiu aquest 2018 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 hi 

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

Dansa i veure les possibilitats de col·laboració.  

 

Propostes de millores en docència de la dansa APdC 

Aquest any hem continuat difonent el document “Propostes de millores en docència de la dansa 

APdC”, elaborat a finals de 2016, que té per objectiu abordar les problemàtiques en les quals es 

troben les diferents titulacions i formacions en l’àmbit de la dansa dins el sistema educatiu i 

proposem solucions que, com a representants del sector, ens semblen molt més adequades a la 

realitat professional. Hem contactat amb tots els partits polítics i ens hem reunit al Parlament de 

http://granerbcn.cat/
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Catalunya amb el Partit Popular, Catalunya Sí Que Es Pot, i el PSC. També l’hem traduït i difós als 

diferents grups parlamentaris de Madrid. 

 

 
6.2 Diàleg amb les administracions 

 

Aquest 2018 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 i hem seguit el procés que 

s’està vivint des del Conservatori de Dansa de l’Institut del Teatre. Hem lliurat unes esmenes en 

relació a l’avantprojecte de modificació de la Llei Orgànica d’Educació per tal de millorar i 

adequar la situació dels estudis artístics.  

 

Pel que respecta també a l’àmbit de l’educació, el passat 29 de novembre l’APdC va organitzar una 

reunió amb les altres associacions de Professionals de la Dansa de l’Estat espanyol (APDCM de 

Madrid, PIEDEBASE de Canàries i APDA d’Astúries). Els temes que s’han treballat són els 

següents: Renovació de la LOE, Estatut de l’artista, titulació superior de dansa, qualificacions 

professionals, dansa a l’escola, etc. 

 
Pel que fa al Departament d’Ensenyament, al 2018 es podria publicar el Decret que derogarà el 

Decret 179/1993 que regeix les escoles autoritzades de Dansa. Del 2011 a 2014 vam col·laborar 

estretament amb el Departament d'Ensenyament en la seva fase de redacció, encara que ens 

hauria agradat formar part més directament del procés. Al més de novembre de 2018 es va obrir un 

procés de consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles 

que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa. Des de l’APdC ens vam reunir amb 

AEDA, Associació d’Escoles de dansa Autoritzades, i vam lliurar les nostres observacions. En 

aquest moment estem pendents de resposta. 

 

L’APdC també ha seguit l’elaboració del decret del cicle formatiu de danses urbanes que s’ha 

proposat des del Departament. Hem fet arribar les nostres esmenes i desacords sobre el 

plantejament de la proposta i ja ens han fet saber quins canvis es realitzaran. També hem format 

part d’una taula de treball amb l’INCUAL per integrar-la al seu catàleg. 
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6.3 Difusió de documents clau 

 

 

L’APdC ha continuat la difusió de la Guia de contractació laboral per a professors 

de dansa publicada al gener de 2017. Aquesta guia té per objectiu resoldre tots els 

dubtes dels professors de dansa a l’hora de ser contractats per tal d’impartir dansa en 

una escola. 

 
 
6.4 Plataforma per als Titulats Superiors en Art Dramàtic i Dansa 

 

Aquest any hem continuat treballant en 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 2018 hem continuat treballant per a 

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

de Llei Orgànica d'Universitat.  

 
6.5 Jornada de reflexió: Escoles de futur. La Dansa, art i docència. 
 

Al novembre de 2015 va tenir lloc la primera 

jornada “Dansa a l’escola”, organitzada per 

l’APdC i Moviment Lantana. El 27 de gener de 

2018 es va dur a terme la segona edició en 

col·laboració amb el Conservatori Superior 

de Dansa de l’Institut del Teatre, en la qual 

es va tornar a donar veu a projectes existents i 

es van crear espais de comunicació, intercanvi 

i de debat al voltant de la inclusió i participació 

de la dansa en el sistema educatiu reglat. Hi van participar més de 100 persones. 
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Al mes de maig hem fet públiques les ponències i els treballs presentats per tal de deixar 

testimoni de la jornada, com a base per continuar treballant en la inclusió de la dansa en el 

sistema educatiu reglat fent valer els seus valors en la construcció i consolidació de les 

competències de tots els alumnes. http://dansacat.org/actualitat/1/3352/  

 

6.6 Metodologia de treball en l’àrea d’educació 

 

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

 

- Hem continuat treballant amb una comissió d'especialistes en educació de la 

Dansa. Aquesta comissió té com a objectiu fer el seguiment dels temes 

d'educació, per tal d’ajudar a la junta a posicionar-se. Aquesta comissió està 

formada per Gemma Calvet (mestra de dansa, graduada del CSD), Daniel 

Rosado (professor de dansa i ballarí), Riikka Laakso (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). 

- Hem organitzat grups de discussió, per tal d'analitzar les necessitats i 

mancances del sector. 

- Hem implicat als agents del sector, com el Departament d’Ensenyament, el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Institut del Teatre, 

l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, l’Associació de Professors de les 

Comarques de Tarragona, la Federació Catalana de Professors de Dansa, 

Representants de les províncies de Lleida i Girona, etc. 

 

7. BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

7.1 Reactivació del Pacte Laboral 

 
Des de l 'APdC durant el 2018 s’ha dut a terme una tasca important per reactivar i aconseguir el 

màxim d’adhesions al Pacte Laboral. En aquests moments un total de 20 companyies ja s'acullen al 

http://dansacat.org/actualitat/1/3352/
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nou marc laboral. El Pacte Laboral és una eina necessària per tal d'aconseguir que, mitjançant les 

polítiques d'actuació oportunes, des de les administracions públiques i institucions es 

desenvolupin estratègies que permetin la creació en condicions laborals dignes, sense posar 

constantment en perill la supervivència econòmica de les companyies i del ballarí, cosa que limita el 

treball de creació i producció. Es tracta d'un pacte de mínims econòmics destinat a companyies de 

dansa a Catalunya en les quals els creadors i coreògrafs, en la major part dels casos, són al mateix 

temps els empresaris. El pacte estableix l'obligatorietat de donar d'alta las ballarins i ballarines en 

règim d'artistes de la Seguretat Social pel seu treball i estipula unes retribucions mínimes anuals 

brutes que milloren la situació del ballarí. Es defineixen també diferents tipus de contractació i de 

retribucions (producció, bolo, gira, temporada) que sistematitzen i aclareixen les relacions laborals 

existents entre les companyies i els ballarins. 

 

7.2 Revisitem “Junts per la Dansa” 
 

El 17 de desembre de 2018, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, a través d’una 

comissió d’experts formada per 10 persones ha revisat un dels documents marc per al 

desenvolupament de la dansa a casa nostra, “Junts per la Dansa”, elaborat fa vuit anys per la 

mateixa associació. L’objectiu ha estat actualitzar el document per tal d’adequar-lo a la realitat 

existent. El nou decàleg amb recomanacions per al bon funcionament del sector vol llençar 

un missatge clar sobre les necessitats de la Dansa, posant l'accent al perquè d'aquestes 

necessitats, i en les recomanacions per al bon desenvolupament d'aquesta disciplina artística. 

Aquesta trobada ha estat conduïda per Beatriu Daniel i hi ha participat Guille Vidal Ribas, Cesc 

Gelabert, Olga Cobos, Xavier Martínez, Xevi Dorca, Jordi Cardoner, Milagros García i Nicolas 

Ricchini. 

 

7.3 L’Estatut de l’Artista 

 

Durant el 2017 es van dur a terme grans passos en la concreció de l’Estatut de l’Artista, una realitat 

que cada vegada es veu més a prop. La comissió de Catalunya, liderada pel CoNCA i formada per 

19 entitats i associacions entre les quals hi ha l'APdC, va participar molt activament en l'elaboració 

d'aquest document, aportant 36 de les 50 propostes que recull el document final 

(https://dansacat.org/actualitat/1/3061/). En aquest sentit, l’APdC va participar de la presentació 

oficial de l’Estatut el 19 de juliol, a l'Auditori del MACBA (https://dansacat.org/actualitat/1/3102/). 

"Transversal i viu", així defineixen els seus creadors aquest document marc que vol donar solució a 

assumptes que reclama el sector cultural a nivell laboral, fiscal i educatiu. Entre les demandes que 

recull, s'inclou un sistema específic en la Seguretat Social que cobreixi els períodes d'intermitència 

laboral, el reconeixement de les malalties professionals dels artistes i de plans de transició 

laboral per a les professions de curta durada, com la dansa. Pel què fa a l'àmbit educatiu, es 

reclama una reforma del sistema que inclogui les arts i una educació musical obligatòria i gratuïta en 

tots els nivells, a més d'una Llei Orgànica d'Ensenyaments Artístics Superiors. 

https://dansacat.org/actualitat/1/3061/
https://dansacat.org/actualitat/1/3102/


41 

 

 

L'aplicació de l'Estatut de l'Artista afectarà a un milió de professionals.  

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats va aprovar, el 21 de juny de 2018, amb el suport 

de totes les forces polítiques, l'Informe per a l'elaboració d'un Estatut de l'Artista, un pas històric en 

la lluita per millorar les condicions laborals i fiscals d'aquests professionals. El text presenta 75 

recomanacions, entre les quals hi ha bona part de les 36 propostes per a la millora de la condició 

professional en el món de la cultura, presentat pel CoNCA, l'APdC i les associacions sectorials al 

Parlament de Catalunya el 2016. L'objectiu de l'informe és proposar una millor regulació en un ampli 

ventall d'aspectes relacionats amb fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social dels treballadors i 

treballadores culturals. El següent pas és que s'aprovi al Ple del Congrés.  

 

Entre les propostes que recull l'informe, destaquen: 

 

• La compatibilitat entre les prestacions per jubilació i els ingressos derivats dels drets 

d'autor en els professionals que no arribin a uns ingressos mínims, amb la reforma del 

RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms). 

• La inclusió en el RETA d'un nou capítol, el règim professional especial del professional de la 

cultura i el seu trasllat a la Llei de la Seguretat Social, per tal de lluitar contra la proliferació 

dels "falsos autònoms". 

• Les mesures per fomentar la representativitat sindical, imprescindible per la interlocució 

entre els treballadors i els empresaris del sector, modificant l'art.11 de la LEC per dotar a les 

associacions professionals de legitimació processal per actuar en nom dels seus associats 

defensant els seus drets. 

• La rebaixa en la retenció de l'IRPF. Aplicació de tipus reduïts de retenció a compte fins a un 

2% per a contractes de duració inferior a un any. 

• La protecció dels col·lectius amb una activitat especialment exigent físicament, com són la 

dansa i el circ, amb un alt risc de lesions i malalties derivades de la pràctica professional. 

• La redefinició dels professionals del sector als epígrafs de l'IAE, per adaptar-los a la realitat 

de les professions artístiques del segle XXI. 

 

Un dels punts més reivindicats pel sector de la dansa és el d'un programa enfocat a les transicions 

professionals. En aquest sentit, l'informe contempla formació, assessoria i un organisme ad hoc per 

a reintegrar els i les artistes al mercat laboral un cop han acabat la seva carrera dalt dels escenaris. 

 

 
7.4 TAD- Taula de Transició dels Artistes de la Dansa 
 

La Taula de Transició d'Artistes de la Dansa (TAD) és una plataforma que uneix diferents 

professionals del món de la Dansa amb la voluntat de millorar les situacions diverses en les qual es 

troben aquests durant la seva trajectòria professional, i una vegada aquesta varia i transita cap a 
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una nova etapa. La plataforma va néixer l'any 2014 a partir de la realització de les 

jornades "Recursos socials i professionals per al sector de la dansa", organitzada per l'Associació 

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

de Catalunya. Des de 2015 els integrants de la taula s'han reunit periòdicament i han realitzat unes 

segones jornades amb els professionals del sector anomenades "El benestar professional de la 

dansa". En aquests anys han passat per la taula: Catherine Allard, Francesc Bravo, Maria Campos, 

Olga Cobos, Sílvia Cuesta, Júlia Faneca, Carles Mallol, Elisenda Moya, Jordi Pérez, Anna Romaní, 

Xavier Tur, Beatriu Daniel i Cèsar Compte (com a membre de l'equip de gestió de l'APdC). 

 

La missió de la TAD és procurar pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes 

professionals: la formativa, la del desenvolupament professional i sobretot la de transició dels 

escenaris a una altra feina, professió i modus vivendi. El concepte de transició afecta de forma 

transversal a la vida del coreògraf, pedagog o ballarí/na i és molt important que els professionals de 

la dansa sàpiguen que tenen un futur prometedor encara que no passi per ballar als escenaris. Per 

a fer-ho la TAD proposa conscienciar els ballarins/es des de joves així com el seu entorn familiar, 

per a poder reconduir, si cal, les limitacions que puguin sorgir durant la seva carrera i treure'n profit 

de l'experiència i coneixement per reforçar les etapes posteriors i reorientar-se o reciclar-se.  

 

Durant el 2018 l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha estat convidada a la 

jornada Dance Futures - Creating Transition Shemes for Dancers que es va dur a terme a Madrid 

del 20 al 24 de març per presentar la Taula de Transició d'Artistes de la Dansa (TAD) com 

una iniciativa pionera a l'Estat.  Les jornades es van dividir en dos blocs. Els dos primers dies, de 

caire més internacional, es van exposar projectes i entitats amb programes de transició en 

funcionament con el del Omscholing Dansers Nederland, el Centre Nacional de la Dansa de París o 

el programa anglès, entre altres, i els dos dies següents es va comptar amb la participació de les 

diferents associacions de professionals d'arreu de l'Estat amb la voluntat de començar a dibuixar un 

sistema propi. 

 

Més informació sobre les Jornades aquí. 

http://dansacat.org/actualitat/1/3266/ 

 

També en aquest àmbit l'APdC va organitzar, el 22 de febrer a La Central del Circ amb la 

col·laboració de l'APCC i la Central del Circ, la xerrada Transicions professionals: El futur més 

enllà de l'escenari amb Ana Merayo, psicòloga esportiva i terapeuta familiar, que coordina el Servei 

d'Atenció a l'esportista al FCB. Des de la seva experiència en l'esport d'elit (un escenari molt 

semblant al de la dansa) va exposar com preparar-se, al llarg de la carrera, per aquesta transició 

per a què aquest moment sigui viscut amb total normalitat.  

En aquest àmbit, l'APdC també ha iniciat una col·laboració amb Barcelona Activa, que s’ha centrat 

en un pla pilot de coaching laboral. Un servei d'acompanyament i motivació personalitzat per cercar 

feina o fer un canvi professional. Aquesta iniciativa s'enfoca específicament a professionals de la 

http://www.dansacat.org/actualitat/1/2481/
http://www.dansacat.org/actualitat/1/2696/
http://www.dansacat.org/actualitat/1/2696/
http://https/dansacat.org/actualitat/1/3266/
http://dansacat.org/actualitat/1/3266/
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dansa i de circ que estiguin plantejant-se una possible transició professional. S’han fet 6 sessions 

durant els mesos de novembre i de desembre. Hi han participat 3 artistes de dansa i 3 de circ. 

 

8. PLA DE COMUNICACIÓ 2018 

 

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.  

 

8.1 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 2018 hem continuat treballant en la 

millora de la nostra imatge per consolidar-nos com una referència en el sector de la Dansa en el 

sentit més ampli, i hem enviat 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 troben els projectes de les diferents àrees que abordem, 

per materialitzar així un tipus de feina sovint intangible.  

  

 
Nou logotip 
 

El 24 de desembre de 2017 l'Associació de Professionals de la Dansa complia 30 anys vetllant pel 

sector davant les institucions, donant suport i promoció a iniciatives per a millorar les condicions 

laborals, el desenvolupament professional i el reconeixement social de la dansa. 

Com a colofó d'aquesta celebració, que ha culminat a finals d'abril de 2018 amb el Dia Internacional 

de la Dansa, hem presentat la nova imatge de l'associació: un logotip creat per Cesc Fàbregas 

Estudi, escollit pels socis i les sòcies de l'entitat, a partir de dues propostes.  

 

 

 

 

http://www.dansacat.org/
http://www.cescfabregasestudi.com/
http://www.cescfabregasestudi.com/


44 

 

 
 

 
 
També s’ha actualitzat i redissenyat el llibret d’avantatges per als socis, que es lliura a tothom que 

demana informació o que s’associa i on s’expliquen totes les línies de treball de l’APdC i els serveis 

(tangibles i intangibles) que ofereix als socis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.2 Butlletí, comunicats i publicacions 

 

Pel que fa a les nostres comunicacions periòdiques amb els associats, durant el 2018 s’ha 

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. Durant el 2018 se n’han enviat 167. 

• Publicacions (Guia de drets d’autor) en format digital, etc.  
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8.3 Portal de la dansa a Catalunya (www.dansacat.org)  
  

8.3.1 Difusió i dinamització del sector de la Dansa  
 

El portal www.dansacat.org és un 

mecanisme de cohesió, de reflexió i de 

difusió de tots els aspectes relacionats 

amb la Dansa a Catalunya. Es tracta d’un 

web dinàmic amb informació actualitzada 

sobre el món de la Dansa: notícies, 

programació, formació, subvencions, 

borsa de treball, i altres recursos com 

llistats de programadors, lleis educatives, 

recull de premsa, guies de lectura, 

directoris: festivals, teatres, companyies, 

escoles... Conscients de la importància 

d’estar presents i ben posicionats a 

internet, hem començat a elaborar 

l’esquema de la nova web, adaptant-lo a 

les noves tecnologies, fent-lo responsive (és a dir, accessible i adaptable a qualsevol dispositiu, ja 

sigui PC, mòbil, tablet...) i més atractiu. La nova web es presentarà al maig del 2019. 

 

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 què els usuaris puguin administrar 

determinats continguts del seu interès.  

 

Dansacat.org rep una mitjana de 3.000 visites mensuals, i enviem 

el butlletí mensual 1.500 subscriptors 

 

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

de recursos i informació entorn la Dansa, són: el Directori de Professionals i el Directori 

d’espectacles, la Borsa de Treball, i l’apartat de Recursos i documentació que inclou el Directori 

general amb més de 2.000 recursos. 

http://www.dansacat.org/
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8.3.2 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 es contactin entre 

ells. Existeix 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 2017 es va dur a terme una actualització dels directoris existents i  per al 2018 hem fet 

difusió d’aquests tant a les trobades amb professionals, fires i festivals d’arts escèniques, etc. com 

a les companyies que busquen professionals col·laboradors. 

 

8.3.3 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. 

http://www.dansacat.org/directori/1/
http://www.dansacat.org/directori/1/
http://www.dansacat.org/
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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 2018 

hem publicat  301 ofertes de feina i 382 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. Durant l’any hem recordat l’existència d’aquest servei a companyies de 

dansa i teatres, i hem fet èmfasi en els internacionals (on el mercat laboral és més actiu), esperant 

rebre més ofertes de feina. 

 

8.4 Recursos i documentació i Directori general 
 

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

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

bibliogràfic, llistat de programadors, etc. D’altra banda, a l’apartat Directori s’hi troben més de 2.000 

recursos per a la dansa: llistats d’escoles, companyies, festivals, centres de formació, beques, ajuts, 

sales de lloguer, etc. Aquest apartat és un dels més visitats de la web, i durant el 2018 hem 

continuat actualitzant-lo. 

 

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. 

 
8.5 Difusió d’informació del sector 
 

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 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 2018 hem tingut prop de 50.000 visites (amb mesos de gairebé 6.000 visites), més 

de 30.000 usuaris, i prop de 136.000 pàgines vistes  

 

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 
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i professionals de Dansa entren per informar-se. Durant el 2018 hem seguit omplint un buit molt 

important i necessari que actualment ningú més omple. 

 

Com ja hem apuntat, volem fer visible la feina de l’APdC i donar-la a conèixer amb més detall. 

Arribar a més lectors, especialment persones interessades en diversos estils de dansa. 

 

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

activitats. Durant el 2018 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. 

• Acords amb mitjans de comunicació: Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, 

el Diari Ara i la Revista Especialitzada en Arts Escèniques Godot. 

 
8.6 “30 anys, 30 veus” 
 

El 2018 ha estat l’any de finalització de la publicació de 30 entrevistes a dansacat.org, en motiu de 

la commemoració del 30è aniversari de l’entitat. Entrevistes que han recollit la veu de professionals 

de diferents àmbits de la dansa (escena, ensenyament, benestar, política cultural,...).  

 

A cada butlletí mensual hem publicat les següents 

entrevistes: 

2017: 

 Gener: Gemma Calvet i Francesc Casadesús. 

 Febrer: Roberto Fratini i Magda Puyo. 

 Març: Tena Busquets i Xevi Dorca. 

 Abril: Jannick Niort i Toni Jodar. 

 Maig: Santi Vila. 

 Juny: Pep Ramis i Maria Muñoz, i Juan Pinillos. 

 Juliol: Christina Scheppelmann i Jeny Poquet. 

http://dansacat.org/
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 Agost: Meritxell Ruiz. 

 Setembre: Montse Colomé, i Roser López Espinosa i Thomas Noon. 

 Octubre: Carme Cavaller. 

 Novembre: Pere Faura i Carles Puértolas. 

 Desembre: Tracy Sirés i Anna Maleras. 

 

2018: 

 Gener: Lynda Miguel i José Carlos Martínez. 

 Febrer: Montse Guri i Paul Bronkhorst. 

 Març: Alexis Eupierre i Àngels Margarit. 

 Abril: Jannick Niort i Toni Jodar. 

 Maig: Joan Subirats i Roberto G. Alonso. 

 

Durant el primer semestre de 2018 s’han finalitzat aquestes entrevistes i s’ha publicat en 

format llibre online  “30 anys, 30 veus”, el recull de les entrevistes 

http://dansacat.org/actualitat/1/3354/.  

 
8.7 Campanyes de captació de socis/es 

 

Al 2018 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 que 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. 

 

Aquest 2018 hem actualitzat i donat un nou format al llibret d’avantatges, que resumeix què és 

l’APdC i quin serveis ofereix i unes guies bàsiques d’informació que són eines clau de captació.  

 

Durant el 2018 hem treballat en el pla de captació i fidelització de socis intensificant les accions i les 

campanyes. 

Accions de captació i fidelització que hem dut a terme: 

 

http://dansacat.org/actualitat/1/3354/
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• Xerrades de captació: presentació de l’APdC i de les guies bàsiques d’informació als 

alumnes de 4rt del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. 

• Grups de discussió per apropar-nos a col·lectiu de dansa i conèixer les seves 

necessitats. Aquest any s’ha donat continuïtat a tres grups de discussió: Un de dansa 

espanyola / flamenc, un de dansa clàssica i un altre de danses urbanes. També s’ha 

creat un grup sobre territori. 

• Distribució de cartells promocionals el mes de març a escoles, teatres i centres de 

creació. 

• Promoció pel dia Internacional de la Dansa a través de correu electrònic a la base de 

dades de subscriptors del butlletí i material gràfic durant l’acció. 

• Promocions especials via web i via Facebook. 

• Banners permanents a dansacat.org. 

• Banners per a promocions concretes. 

• Gestió de la base de dades: tractament de recuperació de les baixes, mesures de 

fidelització del soci amb un tracte més personalitzat i oferint un servei de qualitat i 

atractiu, promocions puntuals  com “Ajuda’ns a créixer” 

 

 

Campanyes de manteniment i de captació de socis/es 2018: 

 

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

2. Grec. Notícia del avantatges en la programació de dansa del Festival. 

3. Recordatori de TOTS els descomptes i avantatges per als associats. Reforç especial 

als butlletins mensuals. 

4. Et regalem una quota (promoció estiu i hivern) 

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 el mes de març regalant una quota, 

inscripció gratuïta per als alumnes dels centres on fem xerrades, inscripció i quota gratuïta 

pels dos guanyadors als guanyadors de la Mostra de Joves Coreògrafs/Nous Talents que es 

celebra en el marc del festival de dansa Batecs. 
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Treballem per aconseguir més avantatges directes per als associats 

 

L’APdC ofereix avantatges associats al carnet de soci/a. El nostre principal handicap és que la 

nostra raó de ser, i per tant, el gruix del nostre treball diari té una visibilitat reduïda, ja que treballem 

principalment en estudis, grups de pressió, anàlisis, política, cohesió,..., temes que no són gaire 

propers a la majoria dels professionals, tot i la seva importància per al desenvolupament de la seva vida 

professional i les seves accions quotidianes.  

 

Per pal·liar aquesta sensació, a més d’un important treball pedagògic i de comunicació, també hem 

optat per desenvolupar una línia d’avantatges, que donen un caire més tangible al fet de ser 

soci/a de l‘APdC. Aquests avantatges i descomptes requereixen 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 8€ fins a un 20% de descompte). 

• Accés als servei de facturació de 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. 

• Entrenaments per a professionals 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 

2018 hem seguit mantenint els 80 descomptes existents, i els ampliarem en cas de demanda per 

part dels associats. 

 

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

 

Durant el 2018 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. 
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D’una banda, seguim presents a Facebook (www.facebook.com/APDC.Dansa), on ja tenim més de 

6.900 seguidors (han augmentat 250 respecte a l’any passat) i on 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, Premis etc., i per a penjar els nostres vídeos i fotografies. Hem comprovat que la 

interacció i el feedback és força fluid, i que una part significativa de visites a www.dansacat.org 

procedeixen de Facebook. També seguirem presents a  Twitter  (@APdCDansa) –on ja tenim 2830, 

570 més que l’any passat- i on cada vegada aconseguim més interacció i contacte amb els 

professionals. 

 

D’altra banda, hem continuat alimentant els nostres canals a Vimeo 

(https://vimeo.com/user3730638) i a YouTube (www.youtube.com/ projectesdansacat), on estan tots 

els vídeos de l’APdC: assajos DID, accions participatives, vídeo corporatiu, entrevistes, premis 

Dansacat, etc. També seguim alimentant el blog de wordpress: www.juntsperladansa.org, on 

continuem rebent adhesions, i premisdansacat.wordpress.com i el web del projecte estatal 

Circula!:  www.circuladanza.wordpress.com. 

 

El 2019 estrenarem Instagram, perquè hem detectat que és la xarxa social de referència del públic 

potencial més jove (fins als 25 anys aproximadament), el qual fa poc ús de les “xarxes socials 

tradicionals”. 

9. METODOLOGIA DE TREBALL 

 
9.1 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 

http://www.dansacat.org/
http://www.dansacat.org/
https://vimeo.com/user3730638
http://www.juntsperladansa.org/
file://///apdc/dades%20Dansa/0%20NUVOL/ADMINISTRACIÓ%20GRAL%20OFICINA%20VIA%20LAIETANA/0GESTIO%20ECONOMICA/GESTIÓ%20AJUTS%20I%20SUBVENCIONS%20APdC/2017/Administrador/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLK8/premisdansacat.wordpress.com
http://www.circuladanza.wordpress.com/
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és una de les millors maneres d’estar connectats amb el sector i disposar d’informació diversa, així 

com que l’associat s’impliqui i participi més.  

 

 

 

9.2 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 2017, 

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 o 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.  
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9.3 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, etc., amb entitats com: 

 

• Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya 

• Associacions de Professionals de la Dansa del País Basc, de València, Galícia, Madrid, 

Andalusia, Illes Canàries i Astúries. 

• Associacions de Professionals de les Arts Escèniques i la cultura en general 

• 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. 

10. 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.  

                                                                                    

10.1 Ingressos propis   
 

El 40% dels recursos de l’APdC són recursos propis. 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.).  

 

10.2 Rendiments d’activitats i patrocinis 

 

El 15% 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. Una altra de les fonts de finançament privat  
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arriba a través d’AISGE, la SGAE i la Fundació SGAE, que treballen conjuntament amb l’APdC en el 

desenvolupament de la globalitat del projecte. 

 

10.3 Suport Públic 

 

Comptem amb el suport de diverses institucions, a qui agraïm la col·laboració i gràcies a les quals 

podem tirar endavant els projectes i activitats de l‘entitat: 

• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

• Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona 

• Diputació de Barcelona 

• INAEM. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

 

Aquestes aportacions suposen el 45% dels recursos econòmics de l’entitat 

11. 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 2017-2020 està formada per: Xevi Dorca (president), Gemma 

Calvet (vicepresidenta), Jordi Cardoner (secretari), Arantza López Medina (tresorera), Laia 

Santanach (vocal), Pol Jimenez (vocal) i Riikka Laakso (vocal). 

 

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

Bogopolsky (Coordinació de Projectes), Aina Bujosa (Responsable de Comunicació), i Gemma 

Daban (Atenció al Soci). 

 

11.1 Socis 

 

L’APdC aplega ballarins, coreògrafs, pedagogs i professors, gestors culturals, crítics, especialistes 

en salut, etc., en definitiva, tot professional de qualsevol procedència que tingui una activitat 

professional relacionada amb qualsevol tipus de Dansa.  

 

11.2 Junta Directiva  
 
Xevi Dorca, President 
Coreògraf, Ballarí, Actor, completa els estudis a l'Institut del Teatre de Barcelona en el Departament 
de Dansa Contemporània. El 2008 aconsegueix l'equivalència a Estudis Superiors en l'especialitat 
de Coreografia i Tècniques de la Interpretació de la Dansa. Beca atorgada pel Certamen 
Coreogràfic de Madrid) gràcies al premi al "Millor Ballarí"que consisteix en incorporar-se a la Cia. 
Transitions Dance Company/ Laban Center a Londres. Ha ballat amb companyies com Mar Gómez, 
Búbulus Dansa, Ballet Contemporani de Barcelona, Iliacan, Carles Santos, Sol Picó, Cia. Meekers 
Dance Company (Rotterdam). etc. Com a creador ha treballat per Comediants, ha format part dels 
Chicos Mambo Premi Butaca98 al millor espectacle per "Meli Melo". Ha coreografiat diverses òperes 
dirigides per Joan Font: "La Cenerentola" de Rossini, "Faustball" de Balada i Arrabal, L'Italiana in 
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Alger" de Rossini, "l Barbiere de Siviglia" de Rossini. Amb aquesta darrera producció - estrenada a 
la Houston Grand Opera- ha estat nominat com a Outstanding Choreography pels Dora Mavor 
Awards de la ciutat de Toronto. D'altra banda, junt amb Xavier Estrada creen la Cia. XeviXaviXou. 
Coreografien "From Lost to The River" que s´estrena al Festival Sismògraf/2013 (gira per Espanya) i 
també "Follow The Leader" que s´estrena al Festival Sismògraf/2016 a Olot. "Sóc soci de l'APdC 
des del moment que vaig començar a treballar professionalment, ara fa més de 25 anys. Sempre he 
tingut un esperit sindicalista i crec que els treballadors per si mateixos estem desprotegits. Només 
una associació d' aquestes característiques pot representar el col·lectiu i lluitar per millorar els 
interessos dels professionals i de la dansa en general. Crec també que quants mes siguem més 
força tindrem. Si et sens representat, associa't, i si no et sens representat, la millor manera de fer-ho 
saber es associant-te i fent servir la infraestructura de l' associació per millorar el teu sector. Aquesta 
associació ha de ser dels socis que la conformen. Implica't." Ha format part de la junta de l'APdC en 
dues legislatures i ha estat Secretari General de Sindicart. 
 
Gemma Calvet, Vicepresidenta 
Professora de dansa clàssica i de dansa creativa per a nens. S’ha format a Barcelona amb 
professors com Carmen Roche, Bernadette Itey o Anne Mittelholzer. Va estudiar Filosofia a la 
Universitat de Barcelona i posteriorment Pedagogia de la Dansa a l’Institut del Teatre. Ha treballat 
en escoles de dansa, entre altres, l’Escola Municipal de Dansa de Castelldefels, el Centre Artístic 
Inés Miralbell i en aquests moments és professora a l’Escola Municipal de Montornès del Vallès. Fa 
ja alguns anys va ser ballarina de la companyia Okantomí. 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.  
 
Arantza López Medina, Tresorera 
Nascuda a Barcelona. Diplomada en Magisteri, especialitzada en Educació Especial, postgraduada 
en Migració i minories i Màster en Dansa Moviment Teràpia. Des de 1980 es forma en dansa i teatre 
amb coreògrafs i mestres d'àmbit nacional i internacional. Va començar a impartir classes 
d'expressió i dansa des de molt jove. Des de llavors s'ha centrat en la dansa com a mitjà d'expressió 
i comunicació. Des de 1996 ha treballat en nombrosos projectes amb companyies professionals de 
dansa, a escoles públiques, i entitats públiques i privades on la dansa i la pedagogia han estat una 
eina bàsica d'inclusió social. Nats Nus, Sudansa, Apropa Cultura, Liant la Troca, Tantarantana 
Teatre, són alguns exemples. Des de 2001 ha desenvolupat la seva faceta escènica, treballant com 
a intèrpret i creadora tant en projectes propis com en diversos espectacles i companyies, amb 
coreógrafs com Jordi Cortés, Constanza Brncic, Alexis Fernández (Maca) entre d'altres. Des del 
2013, juntament amb l'actor i performer David Franch, codirigeix Labuena Compañía. Forma part de 
la comissió d'educació de l'APdC des de fa més d'un any i a l'octubre de 2015 passa a formar part 
de la junta com a vocal, i a l’abril de 2018, es converteix en tresorera.  
 
Jordi Cardoner, Secretari 
Soci fundador de l'APdC (al 1987) Format en Dansa contemporània a l' Institut del Teatre de 
Barcelona i dansa clàssica a l'escola Mudra de M. Bejart a Brussel·les. Beca de jove coreògraf a 
l'American Dance Festival als E.E.U.U. Diferents tallers i workshops de dansa i teatre a Barcelona, 
Amsterdam i Nova York. Professor de la Tècnica Alexander des de l'any 2004. Actualment estudia el 
grau de Humanitats a la Universitat Pompeu i Fabra a temps parcial, entre d'altres formacions. Ha 
treballat com a ballarí per les companyies Metros, Gelabert- Azzopardi, Julyen Hamilton i Carles 
Santos. Crea la seva pròpia companyia de dansa "La Sota de Bastos" . Treballa com ajudant de 
coreografia en esdeveniments de gran format i moviment de massa amb Montse Colomé i Ana 
Domínguez i més tard pel seu compte. Des de l'any 96 col·labora amb Comediants i d'altres 
productores com guionista, coreògraf i director d'escena amb qui ha realitzat més d'un centenar d' 
espectacles de tot tipus Equip de coreografia i del protocol als Mundials de Natació a Barcelona, 
2013 i Participa a l'equip coreogràfic de masses per la Marató de TV3 en les darreres edicions, entre 
d'altres feines realitzades. 
 
Laia Santanach, Vocal 
Ballarina, coreògrafa i professora de dansa. Es forma a diverses escoles de Barcelona i obté 
l'Advanced en tècnica clàssica per la RAD, i posteriorment la convalidació d'estudis a l'Isntitut del 
Teatre. Ha treballat amb companyies com La Gelabert -Azzopardi, Teresa Nieto, Plan b Danza, 
Roberto G. Alonso, i Tràsit, entre d'altres. Com a docent dóna classes i intrenaments a Àrea, La 
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Caldera, Nunart, entre d'altres. Com a coreògrafa, ha creat l'espectacle 1714. Ha coreografiat 
Móbilus per a la Cia. Addaura Dansa, diversos videodansa per Cobosmika Seed 's amb Cligbcn 
Productions, la Nit de poesia de l'Auditori de Sant Cugat,... També col·labora amb la productora 
Cligbcn productions per a la realització de projectes propis com a coreògrafa des de 2012. 

 
Riikka Laakso, Vocal 
Ballarina, coreògrafa i investigadora en l'àmbit de la dansa. D'origen finlandès, establerta a 
Barcelona des de l'any 2003, és doctora en arts escèniques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i graduada en pedagogia de la dansa per la University of Applied Sciences de Savònia 
(Kuopio). Treballa entre el cos i la paraula, tant de reflexió teòrica com a generadora de moviment, 
últimament amb la coreògrafa finlandesa Sanna Kekäläinen i amb la directora Alícia Gorina. 
Col·labora com a teòrica amb Zodiak - Center for New Dance (Hèlsinki) i Institute of the Arts 
Barcelona (Sitges). En el camp de l'escriptura forma part de la comissió de redacció de la revista 
(Pausa.) a la Sala Beckett i de la revista digital finlandesa de la dansa Liikekieli.com.  
 
Pol Jiménez, Vocal 
Pol Jiménez, coreògraf i ballarí (Barcelona, 1995). Artista, que es nodreix dels recursos i les eines 
de l'Escola bolera, Dansa Estilitzada i Flamenc, per crear les seves obres coreogràfiques. Format en 
Dansa Espanyola, pel "Conservatori Professional de Dansa" de Barcelona, a qui va representar com 
a coreògraf en "l'Assembée Internacional 2013", trobada d'escoles i conservatoris de dansa a 
Toronto, i en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla. El 2012, rep el premi "Ballet Nacional 
d'Espanya" per la seva peça "Subconscient" al Certamen Coreogràfic de dansa Espanyola i 
Flamenc, guardonada també al "Certamen Coreogràfic de l'Estruch". El 2014 estrena el seu primer 
espectacle "Vaivén". El 2015, estrena el seu espectacle "NU" al "Festival Flamenco Ciutat Vella" al 
Mercat de les Flors. Al mateix any, és seleccionat pel projecte RE-MOU-TE de l'APdC, per crear una 
re-interpretació d'un fragment de l'obra "Glimpse" de Cesc Gelabert, que s'estrenà a la Sala 
Hiroshima. El 2017 treballa com a ajudant a la creació del coreògraf Juan Carlos Lérida, en les 
obres "Continuum" i "Bolérida", pel Conservatori Professional de Dansa de Barcelona. Actualment 
treballa com a coreògraf i ballarí de la Fura dels Baus, en la seva producció "El Amor Brujo, el fuego 
i la palabra". En gira amb la seva pròpia companyia amb l'espectacle "KATAKANA" i en procés 
creatiu de la seva última peça, dirigida per Juan Carlos Lérida. 

11.3 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 
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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. 
 
Aina Bujosa, Responsable de Comunicació 
Vaig estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i el Màster Oficial en Gestió 
Cultural a la Universitat de Barcelona. En l'àmbit professional, m'he especialitzat en comunicació 
cultural i producció en arts escèniques. Sóc cofundadora del Píndoles - Microteatre Fora del Teatre, 
que va celebrar la seva primera edició el juny de 2015 i on, fins a finals de 2018, hi he gestionat la 
comunicació. Des de 2016 porto la producció de la companyia Parking Shakespeare. M'incorporo a 
l'APdC com a responsable de comunicació el setembre de 2018, on assumeixo tant la comunicació 
als mitjans com l'elaboració de continguts de la nostra web, la gestió de les xarxes socials, la 
comunicació de les activitats de l'APdC, etc. 
 
Cèsar Compte, Gerència i coordinació general 
M’incorporo a l’APdC el 23 de juliol de 2012. Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals 
per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i en Humanitats per la UOC, he estat gerent del Consorci Teatre Bartrina, 
de 2007 a 2011 i director-gerent del Consorci del Teatre Fortuny – Centre de les Arts Escèniques de 
Reus (CAER), una entitat pública encarregada de coordinar les programacions i equips de treball 
dels teatres Fortuny i Bartrina, els festivals Trapezi i Cos, i les produccions pròpies. Com a director 
de la Fundació Teatre Fortuny he format part de l’equip d’organització del Premi Internacional de 
Dansa Roseta Maurí i durant els anys 2008 i 2009 també ha estat membre del Consell Artístic del 
Festival de Terrassa en Moviment – TNT.  
 


