
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El dissable 1 de febrer, a les 10.30h (primera convocatòria) i a les 11h en segona convocatòria, 
es va dur a terme l’Assemblea General de l’Associació de professionals de la Dansa de 
Catalunya del 2019, a La Caldera Les Corts. Els assistents van ser 29: 

Carme Cavaller, Francesc Bravo, Gemma Calvet, Guille Vidal-Ribas, Lola Rodríguez Sánchez, 
Miquel Barcelona, Montserrat Iranzo Domingo, Núria Martin Fandos, Pau Estrem, Susana 
Pérez Testor, Wifredo Picó Sevil, Xevi Dorca, Amèlia Boluda, Martí Güell, Sara Garcia-Guisado, 
Sandra Marin, Aina Lanas, Guillermina Coll, Bea vergés, Júlia Faneca, Marta Piñol, Elsa Tous, 
Riikka Laakso, Marc Vilajuana, Sebastián García Ferro, Cèsar Compre, Sandra Bogopolsky, Aina 
Bujosa i Gemma Daban 

Xevi Dorca, president de l’APdC, va obrir la reunió donant les gràcies als assistents per haver 
vingut. Va assenyalar que costa molt mobilitzar als associats de l’entitat, i va remarcar que 
l’assemblea general és l’òrgan més important de presa de decisions de l’associació. També va 
destacar la importància que s’hagin presentat dues candidatures a les eleccions de Junta 
Directiva, assenyalant que és necessari per poder avançar. 

 

ÀREA SINDICAL 

 

La sessió va començar fent un repàs de l’àrea sindical, un dels puntals de l’APdC. Xevi Dorca va 
iniciar el repàs recordant que l’Associació és de caràcter sindical, model compartit amb altres 
associacions de professionals de tota Espanya. 



- Ofertes i convocatòries: un dels principals serveis que ofereix l’APdC als associats/des. 
Al llarg del 2019 se n’han publicat 587, de convocatòries, i 328, d’ofertes de feina. 
 

- L’Estatut de l’Artista és un projecte de molt llarg recorregut, que busca establir un 
marc legal per acabar amb la precarietat del sector. Gràcies a la unió de diferents 
entitats i associacions professionals, entre les quals hi ha l’APdC, s’ha pogut presentar 
un document al Congrés dels Diputats. Les mesures han estat aprovades al Parlament, 
però no se sap si s’aplicaran. Xevi Dorca va insistir que cal seguir pressionant des de la 
unitat perquè s’apliquin les mesures proposades, que la lluita no ha acabat. Tot i això, 
algunes ja estan en marxa, com la possibilitat que artistes ja jubilats puguin cobrar els 
drets d’autor. Xevi Dorca, va tancar aquest punt recordant que el CoNCA va tenir un 
paper clau en la recollida de demandes i propostes de mesures, a través del seu 
departament jurídic. Podeu consultar més informació a través d’aquesta notícia: 
http://dansacat.org/actualitat/1/3359/  
 

- Pacte Laboral: Ja en són 21 les companyies adherides al Pacte Laboral, el qual, des de 
2005, regula les relacions laborals entre els ballarins/ines associats a l'APdC i aquells 
teatres públics i privats i companyies de dansa que el subscriuen. Les últimes 
incorporacions són Iron Skulls, Societat Doctor Alonso, Pere Faura i Vero Cendoya. 
 

- Difusió de documents: Queda molta pedagogia per fer als professionals de la dansa, 
per a què siguin conscients dels seus drets. Des de l’APdC es treballen documents i es 
divulguen per conscienciar el sector, però som conscients que queda molt per fer. 
 

- Adhesió a Actua Cultura 2%. Plataforma impulsada per la patronal de les arts 
escèniques per fer pressió perquè la Generalitat de Catalunya destini un 2% del 
pressupost a Cultura. L’APdC s’hi ha adherit. Més informació aquí: 
http://dansacat.org/actualitat/1/3755/ 
 

Propostes 2020 

- Cens de professionals. El 2012 el Parlament de Catalunya aprovava que duria a terme 
un cens de professionals de la cultura. És imprescindible per conèixer millor el sector, i 
per quan es demanen polítiques culturals, a més de saber el grau de representativitat 
de les associacions de professionals. Finalment, el CoNCA el durà a terme al llarg del 
2020. 
 

- Conveni laboral propi. Ara comptem amb un pacte laboral, però que és molt limitat, 
perquè no és d’obligat compliment i només afecta a aquelles companyies i institucions 
que el subscriuen. El que l’APdC persegueix és la creació d’un conveni laboral propi, 
que sí que té base legal i que tothom haurà d’aplicar. Fa anys es va intentar que el 
conveni d’actors i directors s’obrís també als professionals de la dansa, però no es va 
aconseguir. Actualment, s’està intentant convèncer sindicats majoritaris i patronal 
perquè juntament amb el sector professional es lideri la creació d’un conveni propi. 
 

- Transicions professionals. Un tema molt complex. S’està treballant, per una banda, en 
col·laboració amb Barcelona Activa, oferint assessorament per dur a terme una 
transició professional. Per altra banda, de cara a 2020 s’està estudiant la possibilitat de 



d’oferir als socis i sòcies de l’APdC un servei de suport psicològic per acompanyar 
processos com aquests i es treballarà per tal que de forma transversal en els diferents 
projectes anuals es tingui en compte aquest concepte i els professionals que 
l’afronten. 

Gemma Calvet, vicepresidenta de l’APdC, va prendre la paraula per posar èmfasi en l’esperit 
sindicalista de l’associació. I va insistir que és clau treballar en la qüestió de transició 
professional, per empatia a les situacions que actualment molts professionals estan vivint i per 
responsabilitat, així com amb el conveni laboral. Va recalcar que la professió està molt poc 
protegida, amb condicions pròpies del segle XIX, per això està sent tant important que la 
proposta d’Estatut de l’Artista s’aprovés al Congrés i comencin a regular-se mesures. 

A continuació va intervenir Pau Estrem, preguntant què es podria fer perquè l’artista sigui més 
responsable i conscient dels seus drets. Que no accepti condicions precàries. Cal sensibilitzar la 
base. 

Miquel Barcelona va insistir que aquesta és la clau, fer encara més difusió dels documents que 
l’APdC difon per explicar els drets dels professionals de la dansa, i fer pedagogia. Va llençar la 
pregunta de com canviar la mentalitat, tant de teatres públics com del sector professional. 

Bea Vergés va insistir en que cal conscienciar la base. 

Xevi Dorca va agafar el fil i va insistir que és el mateix problema que amb les transicions 
professionals. Ningú explica als joves professionals, quan s’estan formant, del que es trobaran 
un cop decideixin (o hagin) de deixar de ballar. L’APdC està treballant molt perquè l’IT inclogui 
aquest punt al seu programa d’ensenyament, sense èxit de moment. També va explicar la 
voluntat de tornar a formar part d’una plataforma sindical estatal com ConArte per tal de ser 
presents en les reclamacions més globals que afecten a lleis amb competències únicament 
estatals.  

Sara García-Guisado va apuntar que seria interessant que el Pacte Laboral també el firmessin 
les cooperatives que donen d’alta quan els artistes no poden fer factures. 

Guillermina Coll, com a última intervenció del punt sindical, va fer notar que seria interessant 
anar més a les escoles per conscienciar tant dels drets com dels aspectes de la transició 
professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLÍTIQUES CULTURALS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèsar Compte, gerent de l’APdC, va prendre el relleu per parlar de les polítiques culturals dutes 
a terme durant el 2019, i quines novetats es proposaven pel 2020. 

Va posar èmfasis en la feina que ha fet l’associació i seguirà fent de dialogar i posar pressió en 
totes les administracions públiques. És important ser lobby i que no s’oblidin del sector. 

Quant al Pla d’Impuls (de cara a 2020), és una de les prioritats de l’APdC: sacsejar-lo i que 
l’Administració es torni a fixar en la dansa. Es volen rescatar mesures d’aquest pla que han fet 
créixer econòmicament al sector. La batalla de cada any és veure si es renova, encara no se sap 
què passarà el 2020. 

Malgrat el poc diàleg per part de l’Administració, l’APdC treballa per millorar, entre altres 
coses, les bases de les subvencions. Durant el 2019 es va crear una taula de treball, amb 
diferents agents de les arts escèniques, i es va presentar un informe amb demandes i 
propostes de millores, que des de la Generalitat no es va atendre. L’APdC seguirà exigint 
canvis, i a més, de cara al 2020 iniciarà una nova taula de treball, en aquest cas sobre les 
condicions econòmiques que ofereixen els festivals i fires públics. 

S’informa que estem vinculats al Graner i a La Caldera i que des de l’APdC es presenta un 
delegat perquè formi part de les comissions de decisió. 

L’APdC s’uneix a la plataforma Arts de Carrer per tal de dignificar el sector. 



POLÍTIQUES EDUCATIVES 

 

La vicepresidenta de l’APdC, Gemma Calvet, va ser l’encarregada de desenvolupar les 
polítiques educatives treballades durant el 2019 i les prioritats del 2020. Va destacar la 
importància de treballar en aquest àmbit, sobretot després de les últimes reformes, que han 
posat en una situació encara més dolenta al professional docent i als estudis artístics. S’estant 
preparant propostes de millora per la nova llei. 

Afagant el fil del debat creat en l’àrea sindical sobre la sensibilització i educació del 
professional, va destacar la feina que cada any fa l’APdC explicant els drets dels professionals a 
través de les guies bàsiques, totes disponibles a la web, i amb les xerrades als estudiants del 
Conservatori. 

Per altra banda, va assenyalar que s’ha creat una taula de treball en xarxa amb escoles de 
dansa, per conèixer les seves demandes i mirar de posar-hi solució. Podeu consultar les dues 
primeres reunions aquí: http://dansacat.org/actualitat/1/3740/ 

També s’ha iniciat el projecte de crear un nou currículum en l’ensenyament ordinari per a què 
la Dansa estigui impartida per professionals i es desvinculi de l’educació física, en un bloc 
artístic. 

Una altra preocupació, i per tant, objectiu que fa temps que persegueix l’APdC és la d’igualar-
nos en drets a la resta de titulacions superiors. Sinó, és molt complicat fer transicions 
professionals en condicions, demanar beques o fins i tot presentar-se per a una oposició. En 
aquest sentit l’IT també està fent pressió. 



Gemma Calvet explica també que estem fent el seguiment del projecte de decret pel qual es 
crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica de Dansa Urbana i explica el plantejament de 
l’APdC: Com a agent articulador del sector professional de la dansa a Catalunya mostrem el 
nostre més absolut desacord en la creació d'uns estudis de formació professional que només 
tenen reconeixement laboral al territori català, i que no tenen capacitació professional ni 
sortides laborals clares. Pensem que la via correcta seria vincular aquests estudis al 
Conservatori Superior de Dansa, adaptant les proves d'accés per tal de facilitar la inclusió dels 
professionals de danses urbanes, i treballar per uns estudis el més professionalitzadors 
possible en els centres que ja tenen el reconeixement del Departament. 

Des de l’APdC defensem que els estudis artístics de dansa que s'articulen des del Departament 
d'Ensenyament siguin de gestió pública afavorint la igualtat d'oportunitats per a tots els 
ciutadans i ciutadanes i amb la mateixa idea, creiem primordial l'aposta per la descentralització 
d'estudis arreu del territori català i no veiem amb bons ulls la concentració majoritària a la 
demarcació de Barcelona. 
 
Es crea un debat entre els assistents sobre la utilitat d’un estudis d’aquests tipus. 
 

En aquest punt, Susana Pérez comenta sobre la idoneïtat d’incloure les universitats entre els 
actors a treballar dins aquesta l’àrea. Un espai d’ensenyaments superiors que treballa en 
diferents àmbits artístics i que sobretot fomenta la recerca, un apartat que cal potenciar. 

 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Bogopolsky, responsable de projectes de l’APdC, es va encarregar d’explicar quins són 
els principals eixos que s’enfoquen al desenvolupament professional. 

Més enllà del que es pot veure a la diapositiva, es va posar molt d’èmfasis en el fet que al 2019 
hem incorporat una advocada, que ajuda i assessora a l’equip de gestió perquè l’APdC pugui 
desenvolupar millor les polítiques que dur a terme i pugui reclamar i aportar suggeriments i 
mesures a les administracions públiques. 

Pau Estrem va fer notar que caldria també incorporar aquesta advocada als serveis directes 
d’assessorament dels socis, ja que fins ara es fa a través de l’AADPC i ell considera que no 
s’atén als associats prou ràpid. Es va acordar que s’investigaria si això és així o és un problema 
aïllat. De moment, incorporar el servei directe és inviable econòmicament. 

Després d’un debat amb els assistents al voltant de diferents temes exposats, es decideix fer 
un canvi a les bases de les beques de formació: A partir d’ara estipularem  que els guanyadors 
de les dues últimes convocatòries no es poden tornar a presentar. També mirarem si es poden 
flexibilitzar les bases acceptant les formacions cursades a l’estranger. Fins ara no es feia 
perquè les beques tenen la voluntat d’ajudar al teixit més local i facilitar el tema de facturació. 

 

 

 

 

 



PROJECTES CULTURALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cèsar Compte va fer un repàs dels projectes culturals en marxa. Sobre Balla’m un llibre, va 
explicar els bons resultats del 2019 (els podeu veure més endavant) i va presentar la nova 
convocatòria, que busca 2 noves peces per incloure al catàleg ja existent, relacionades amb la 
literatura i, més concretament, amb l'univers del poeta Josep Carner, de qui es commemora el 
cinquantè aniversari de la seva mort, i de l'escriptor, mestre i pedagog italià Gianni Rodari, de 
qui es commemora el centenari del seu naixement. Podeu consultar tota la informació aquí: 
http://dansacat.org/actualitat/1/3763/ 

Quant al Dia Internacional de la Dansa, la col·laboració amb el “Tothom balla” de la Quinzena 
Metropolitana es dona per acabat, després de 2 anys es considera que el format (una 
flashmob) pel DID està esgotat. De cara al 2020 es farà una actuació de dansa inclusiva al 
centre de la ciutat, liderada per Jordi Cortés. També s’anuncia que l’encarregada d’escriure el 
missatge serà la periodista Montse Garcia Otzet. 

El Circula segueix el seu periple per tota Espanya, amb el treball en equip de les associacions 
de professionals de Madrid, Andalusia, Astúries, València, Canàries i País Basc. 

Pel què fa al Re-Mou-Te, l’APdC ha decidit posar-lo un any en pausa, per reestructurar el 
format i trobar la manera de donar valor al llegat coreogràfic des d’una altra mirada.  

Al 2019, després de l’èxit de la convocatòria anterior, el Carretera i Dansa, que porta projectes 
relacionats amb la dansa fora de Barcelona, s’ha repensat i s’ha enfocat a la dansa aplicada 
com a mitjà d'intervenció comunitària, educativa o de salut. Podeu consultar els 4 projectes 
seleccionats aquí: http://dansacat.org/actualitat/1/3720/ 

Es va posar especial interès en explicar com es faran, finalment, els Premis Dansacat, després 
d’anul·lar l’edició 2019. Els Premis Dansacat, de periodicitat bianual, van néixer amb l'objectiu 
de reconèixer, incentivar i promocionar la feina dels professionals de la Dansa a Catalunya, 



recollint les seves diferents realitats, contemplant d'una banda el seu vessant més artístic i 
també el social. Per l'edició 2019, la Junta Directiva de l’APdC i la comissió de treball dels 
premis van plantejar una renovació del seu format, incorporant més categories fins a un total 
de 10 per, d’aquesta manera, reivindicar la feina de més professionals de la dansa.  

Tot i que estem convençuts que fer créixer els premis és un bon plantejament per celebrar el 
talent del sector, no vam encertar amb el procés. El sistema per proposar candidatures era 
massa obert i això va dificultar la participació, que va ser molt baixa, amb uns resultats per 
sota del que és necessari per tirar endavant una iniciativa de la dimensió es plantejava. 

És per això que des de la Junta es va decidir posposar un any els premis, que es duran a terme 
el 2020, amb un nou sistema de votació molt més senzill. En concret, s’ha creat una comissió 
d’experts, formada per professionals del sector, des de ballarins/ines fins a gestors i gestores 
culturals, passant per estudiants de la dansa, tots d’edats diferents i procedents de les quatre 
províncies catalanes per englobar tot el sector. Aquests són els que han proposat els 3 
finalistes per cada categoria. Aviat els farem públics i seran els socis i sòcies de l’APdC els que 
votaran els guanyadors.   

Júlia Faneca pregunta si els Premis tornaran a ser anuals, i se li contesta que serà una decisió 
de la propera junta. Comenta que podria ser un bon moment per fer una campanya de 
crowfunding especial. 

Es tanca aquesta àrea explicant que el dimecres 12 de febrer s’inaugura l’exposició del Josep 
Aznar, desenvolupada pel MAE. Una iniciativa que ha comptat amb la col·laboració de l’APdC. 
http://dansacat.org/actualitat/1/3757/ 
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Va prendre la paraula Aina Bujosa, responsable de comunicació de l’APdC. D’aquest apartat, es 
va fer repàs ràpid de les línies de comunicació, que podeu veure a la diapositiva, des de 
comunicació directa amb el soci/a (a través de butlletí i comunicats, números totals de 
notícies, ofertes i convocatòries publicades...) fins a xarxes socials (A Facebook tenim més de 
7.500 seguidors, 500 més que l’any passat, a twitter 3041 seguidors – més de 200 en un any – i 
el 2019 hem entrat a Instagram, aconseguint gairebé 1000 seguidors). 

Es va posar el focus en el butlletí, que canviarà de disseny i de contingut, igual que la web, a 
l’abril de 2020. L’Aina proposava fer-lo més curt que el que hi ha ara, mantenint les notícies de 
l’APdC i del sector, però eliminant la llarga llista d’ofertes i convocatòries, deixant un link per 
poder-les consultar directament a la web. Els assistents ho van aprovar. També es va quedar 
que els primers butlletins servirien per provar els canvis, i que es demanaria l’opinió als socis 
per poder-ne fer millores. 

Gemma Calvet proposa deixar a votació als socis l’adscripció a manifestos que sorgeixin de la 
societat civil. Es debat la qüestió ja que demanaria una resposta molt ràpida de la massa social, 
i s’hauria de veure a partir de quin grau de participació es considera com a vàlid el resultat. 

 

 

 

 



BALANÇ DE SOCIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemma Daban presenta l’estat de socis/es a data actual i fa un repàs del perfil del soci/a que 
es visualitza en les dos primeres diapositives. Referent a aquesta presentació es pregunta pels 
motius de les baixes i aquest any un 25% de les baixes ha estat per no fer us dels serveis, però 
es comenta que aquest motiu és molt ampli i recull diverses circumstàncies personals. 

Es presenta l’estudi de reducció de quota o gratuïtat per a un perfil de soci/a de 65 anys o més 
i que ha estat associat durant 20 anys o més seguits a l’associació. Aquest estudi es realitza 
arrel de la proposta que van fer els socis/es durant l’assemblea 2018 de pensar en algun 
avantatge en la quota per aquest perfil d’associat/da per tal de compensar la falta d’ingressos i 
reconèixer la seva implicació amb l’associació. 

 

GRÀFICA 1 



La gràfica 1 és un estudi del cost que suposa a 10 anys la gratuïtat de la quota per aquests 
socis/es o pagar una mitja quota. La gràfica té en compte una massa social estàtica a 
novembre de 2019, tenint en compte que l’entitat creix, però d’una forma lenta, sense gran 
ball del número total de socis/es. ( Del 2015 al 2019 el creixement ha estat d’un 4%). L’evolució 
del cost de la mesura va en alça amb els anys perquè més persones entren en aquest perfil. 

 

GRÀFICA 2 

 

La gràfica 2 mostra un estudi de les baixes de l’associació. El resultat és que el gruix de les 
baixes es dona durant els sis primers anys, sobretot els dos primers. A partir dels sis anys la 
gent es queda i en algun moment arribarà a poder gaudir d’aquesta mesura. 

GRÀFICA 3 



 

GRÀFICA 4 

 

La gràfica 3 mostra el percentatge de socis/es que tenen 65 anys o més i la gràfica 4 mostra el 
percentatge de socis/es que porten 20 anys o més a l’APdC sobre la base actual de socis/es. 
Actualment compleixen les dos característiques 12 socis/es. La mesura de quota gratuïta 
implicaria que es deixen d’ingressar 1.872 €  i la mesura de reduir l’import de la quota a la 
meitat deixaria d’ingressar 936 €  a l’any. 

GRÀFICA 5 

La gràfica 5 mostra els orígens dels ingressos de l’APdC el 2019 i les proporcions de fons propis, 
aportacions privades i de subvencions públiques. S’explica la importància de reduir la 



dependència de fons públics i com la mesura pot disminuir en un futur els ingressos propis de 
l’entitat si no va acompanyat de campanyes de captació de nous socis. 

Després de presentar l’estudi es comenten alguns aspectes: 

-Per part de l’APdC sempre s’ha tingut en compte les situacions personals dels associats i es 
flexibilitzen els pagaments quan el soci/a ho requereix, i es continuarà fent-ho. 

-Es valora que la mesura de reducció de quota sigui voluntària. 

-L’opció de pagar una quota extra de forma voluntària i crear una caixa de solidaritat per 
compensar el cost de la mesura. 

Es presenta a votació la mesura oferint dos opcions: 

A. que els socis/es de 65 anys o més i que porten 20 anys o més a l’associació tinguin 
l’opció de pagar de forma voluntària 13 € de quota bimestral professional enlloc de 26 
€. 

B. que els socis/es de 65 anys o més i que porten 20 anys o més a l’associació tinguin 
l’opció voluntària de deixar de pagar la quota professional. 

De 27 persones presents amb dret a vot, 19 persones voten a favor de l’opció A i 1  persona 
vota a favor de l’opció B, s’abstenen 7 persones. 

L’opció A tindrà efecte a partir de l’1 de març de 2020. 

 



 

Cèsar Compte passa a explicar el pressupost executat pel 2019 i la previsió de pressupost pel 
2020. A finals de cada any l’APdC té un romanent que li permet pagar sous i activitats els 
primers mesos de l’any, fins que es cobrin les ajudes públiques. 

Sebastian García-Ferro explica que fa uns anys, amb la crisi, el projecte de l’APdC perillava una 
mica i felicita l’equip de gestió per haver sabut gestionar la recuperació econòmica. Gemma 
Calvet afegeix que ha estat així perquè s’ha apostat per una gestió professionalitzada amb 
convocatòria pública i aprofita per explicar que des de fa molts anys, per temes de 
transparència, les juntes de l’APdC sempre s’han autoimposat que els seus membres no 
cobrarien i que tampoc participarien dels projectes impulsats per l’APdC. Fent valer d’aquesta 
manera un codi ètic professional que s’allunya de qualsevol tracte de favor. 

Sebastian García-Ferro explica per tancar la reunió que és important preguntar-nos quin tipus 
d’associació volem, i no què podem fer per l’associació. Per ell, l’objectiu principal és molt clar: 
Que es firmi la llei de l’Estatut de l’Artista i es pugui a dur a terme el seu desplegament. 

 

 

 


