
Construïm junts el projecte 
de l’APdC per al 2016 
Cap a on hem d’anar?, quins projectes hem d’impulsar?, quines 
són les prioritats. Decidim-ho junts el 17 d’octubre.  

En aquest document trobareu un resum de què hem treballat 
durant el 2015.                               

 

       

Àrea sindical 
 

Pacte Laboral 

Durant el 2015 s’ha dut a terme la revisió del document marc al 
voltant de les condicions laborals que han de regir les 
contractacions dels nostres professionals. Ens trobem en la fase 
d’adhesions i caldrà formalitzar-ho al davant d’un notari. 

 

 

 

 

 

 

www.dansacat.org 

 

 

 

 

 

 

TAD _ Taula de Transicions Artistes de la Dansa 

Durant el 2015 s’han reunit mensualment un grup de professionals 
per començar a dibuixar un dispositiu que atengui les necessitats 
dels professionals de la dansa en el procés de transició. Projecte 
pilot per assentar unes bases al voltant de grans temes com: 
orientació laboral, inserció, formació, suport psicològic, etc. 



          Projectes Culturals 
 

Circula!  

Projecte engegat conjuntament amb les associacions de 
professionals de Madrid i València per a crear ponts d’exhibició 
entre companyies d’aquestes comunitats. Una xarxa de cooperació i 
intercanvi artístic que vol trencar les barreres geogràfiques i oferir 
una projecció als nostres creadors perquè els seus espectacles 
tinguin més visibilitat i mobilitat en un context territorial més ampli. 
En la primera edició s’han presentat 35 propostes. Els seleccionats a 
més de mostrar la seva peça, realitzaran una proposta formativa. 

Re-Mou-Te 

Impulsat amb la col·laboració de Fundació SGAE, Re-mou-te  
té com a principal objectiu posar en valor el llegat coreogràfic de 
Catalunya i la transmissió de coneixement entre els artistes de 
diferents edats i amb diferents punts de vista, que revisen 
conjuntament peces coreogràfiques ja creades, per arribar a la 
creació i presentació d'un nou treball. El resultat es podrà veure a la 
Sala Hiroshima al gener de 2016. En la primera edició s’han 
presentat 16 propostes. 

 

Dia Internacional de la Dansa (DID) 

Enguany hem reivindicat un major suport a la dansa amb una acció 
davant de la Conselleria de Cultura, amb més de 30 ballarins de 
claqué i de flamenc; i hem reivindicat una major presència als 
teatres amb accions ballades a diversos vestíbuls, protagonitzades 
per professionals de llarga trajectòria i de diversos estils de dansa. 
També hem recollit i difós totes les activitats de dansa que es van 
dur a terme a Catalunya al voltant del DID, i hem encarregat el 
missatge del DID als socis fundadors de La Caldera.  

Balla’m un llibre 

El projecte vol acostar la dansa a la ciutadania en una programació 
especial creada al voltant de Sant Jordi i el Dia Internacional de la 
Dansa, i oberta a tot el públic. Cinc biblioteques d’arreu de 
Catalunya van acollir, el 22 d’abril, 5 propostes coreogràfiques 
inspirades en els llibres proposats pels clubs de lectura de les 
corresponents biblioteques. En la primera edició es van rebre 29 
propostes coreogràfiques, i a l’abril de 2016 hi haurà una  2a edició. 

Festa/Premis Dansacat   

Creats l’any 2009, al 2014 es van transformar en una festa biennal i 
informal, un lloc de trobada i de reconeixement. La propera edició 
serà al 2016.  

  



  Àrea Educativa 

Cens  d’escoles de dansa a Catalunya   

Estem a punt de fer públic el cens d’escoles de dansa. L’objectiu és 
conèixer les xifres reals i la incidència de la dansa arreu de 
Catalunya ja que en aquests moments, no existeix cap dada 
estadística sobre la globalitat de la docència de la dansa a 
Catalunya.   

Recomanacions salarials en l'àmbit de la docència 

Els diferents grups de discussió duts a terme a l'APdC ens han 
permès detectar la necessitat del sector de la docència de trobar un 
consens a l’hora d’establir les retribucions salarials. Aquest mes 
d’octubre iniciem una taula de treball amb directors d’escoles i 
professors de dansa, per a elaborar les bases del que podria ser una 
taula de recomanacions salarials i una guia de bones pràctiques per 
a la docència de la dansa. 

I Jornada de Bones Pràctiques 'La Dansa a 
l'escola'  

Organitzem, amb col·laboració de Moviment Lantana i la Universitat 
de Girona, la I Jornada de Bones Pràctiques 'La Dansa a l'escola'.  

 

 

Es durà a terme el 14 de novembre de 2015 a Banyoles, amb 
l'objectiu de donar visibilitat a aquells projectes que tenen la dansa 
com a vehicle pedagògic/educatiu, i aconseguir una major 
presència de la dansa a l'escola amb projectes de qualitat.  Les 
inscripcions s’obriran en breu.  

Plataforma per als Titulats Superiors en Art 
Dramàtic i Dansa   

Plataforma 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). Fem el 
seguiment de temes d’interès comú com el reconeixement dels 
estudis de dansa i arts escèniques. 

Diàleg amb les administracions i Anàlisi de la 
legislació en Dansa 

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, treballem en temes de legislació 
educativa entorn la dansa. Estem en diàleg continu amb les 
institucions per tal de millorar les condicions dels professionals i 
futurs professionals de la dans 



       

Desenvolupament professional 
Classes tècniques per a professionals  

Més de 20 centres de dansa ofereixen descomptes als socis de 
l’APdC per a classes de nivell professional de molts estils. A més, 
hem tornat a engegar les classes per a professionals en 
col·laboració amb la Caldera. Tenen lloc els dimarts i dijous de 9:30 
a 11h a La Caldera Les Corts. 

Cursos, xerrades i networkings  

Organitzem cursos al llarg de l’any sobre temes molt diversos com 
la gestió de projectes, dansa i salut, motivació, etc. També duem a 
terme píndoles de coneixement en col·laboració amb les 
associacions professionals d’arts escèniques, sobre temes com 
drets d’autor, assistència a fires, etc. 

Beques de formació 

Convoquem beques amb l’objectiu d’ajudar els professionals a 
seguir formant-se, una necessitat bàsica del sector. A més, aquest 
projecte ens permet mantenir una relació més estreta i de 
col·laboració amb els centres de formació. Aquest any hem publicat 
dues convocatòries de beques, cada convocatòria amb 4 beques  

 

 

per socis professionals i 1 per socis estudiants. Cada beca està 
dotada amb 300€ i es pot fer servir per qualsevol tipus de formació 
relacionada amb la dansa, a qualsevol centre de l’Estat Espanyol.  

Els becats són escollits per sorteig, i a cada convocatòria s’han 
presentat més de 50 socis. 

 
Assessorament personalitzat  

Aquest servei té dos vessants, d’una banda, des de l’oficina de 
l’APdC oferim 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 amb l’equip d’assessors 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. 

Promoció i publicació de les guies bàsiques 
d’informació  

Disposem d’unes guies bàsiques d’informació relacionades amb 
aspectes del dia a dia d’un professional de la dansa. Fem difusió 
d’aquestes guies i cada any en publiquem de noves. Sempre estem 
oberts a rebre propostes de temes per a noves guies que puguin 
ajudar el sector. 



       Comunicació 

www.dansacat.org   

Segueix sent un web de referència amb fins a 14.000 visites 
mensuals. Cada any hi publiquen més de 250 notícies,  250 
activitats de formació i programació, 400 convocatòries i més de 
300 ofertes de feina.  

Miniweb i difusió d’activitats 

Els associats poden publicar el seu CV, fotografies i vídeos en un 
miniweb propi que forma part del Directori de professionals de 
Dansacat.org, i que durant el 2015 ha tingut més visibilitat a la 
home del web. Actualment més de 220 socis el tenen publicat. A 
més a més, els socis poden difondre les seves activitats de formació 
i de programació penjant la informació a dansacat.org, i també 
poden incloure els seus  espectacles al Directori d’espectacles. 

Butlletí i comunicats 

Mensualment enviem el butlletí amb totes les novetats de l’APdC 
i del sector, a banda de les ofertes i convocatòries vigents.  A 
finals de 2015 farem canvis en el disseny del butlletí per a 
aconseguir que sigui més atractiu i menys dens. A més  a més, 
enviem comunicats específics (+ de 120 a l’any) amb informació 
destacada. Durant el 2015 hem fet especial difusió de les 

convocatòries que hem liderat des de l’APdC: Balla’m un llibre, 
Circula!, Re-mou-te, Jornada ‘Dansa a l’escola’, etc.  

Difusió dels vídeos corporatius   

Enguany hem fet difusió dels 4 vídeos corporatius en els quals 
apareixen 11 socis professionals de diversos àmbits (ballarins, 
gestors, coreògrafs,....) i estils (clàssic, contemporani, hip hop, 
flamenc,...). En ells parlen de diversos aspectes claus per a l’APdC: 
col·lectivitat, lluita sindical, formació a preu reduït, assessoraments, 
descomptes i avantatges,... Han tingut més de 1.300 reproduccions. 

Actualització del Directori d’Escoles de dansa 

Arrel de l’elaboració del cens d’escoles de dansa de Catalunya, al 
2015 hem actualitzat el Directori de centres de formació de dansa 
de Catalunya, i hem afegit els estils que imparteixen. Es tracta d’un 
dels apartats més consultats del nostre web.  

Presència i visibilitat als mitjans de comunicació  

Durant el 2015 hem augmentat la nostra presència als mitjans de 
comunicació. La causa d’aquest augment són els projectes culturals 
que hem engegat. A banda de la visibilitat que sempre tenim amb 
motiu del Dia internacional de la Dansa, haver desenvolupat el 
projecte ‘Balla’m un llibre’, així com els projectes ‘Circula!’ d’àmbit 
estatal, i ‘Re-mou-te’, han suposat un esforç especial en la difusió, i 
han tingut una molt bona repercussió als mitjans de comunicació.   



   Serveis als associats 
 

Atenció al soci  

Els associats poden venir a visitar-nos a l’oficina de dilluns a 
divendres de 10 a 15h i els atenem en tots aquells aspectes 
generals del servei: carnet, quotes, canvi de dades, informació 
sobre els serveis, dubtes, etc. Pels als assessoraments més 
especialitzats cal demanar cita prèvia. 

Descomptes 

El carnet de soci/a ofereix més de 80 descomptes en diferents 
àmbits: teatres, festivals, formació, salut, etc. Sempre estem atents 
i oberts a incorporar nous avantatges que puguin ser interessants 
per als nostres professionals. 

Facilitats laborals 

Pengem totes les ofertes, audicions i convocatòries que ens arriben  
i setmanalment fem cerca de l’oferta laboral nacional i 
internacional.  Oferim facilitats de facturació a tots aquells 
professionals que ho necessitin a través de convenis signats amb 
determinades entitats. 

  

 

 

 

Facilitats de mobilitat 

Formem part d’EuroFIA, federació de sindicats i associacions 
internacional d’artistes, per aquest motiu els associats poden 
demanar-nos gratuïtament el Passaport de la Dansa, un carnet que 
els permet gaudir de serveis i avantatges (assessorament, 
descomptes, classes) que ofereixen els sindicats membres de la 
federació, arreu d’Europa. També tenim un conveni amb 
l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat de 
Madrid. 

Pel creixement del col·lectiu 

Un 40% dels ingressos de l’APdC provenen de les aportacions dels 
associats i gràcies al seu suport econòmic és possible la viabilitat del 
projecte. Per això és necessari que aquesta base social es mantingui 
i creixi, i animem al soci a què ens ajudi a ser més i més 
representatius amb promocions com “Ajuda’ns a créixer”, gràcies a 
la qual deixen de pagar una quota per cada soci nou que portin.  



 


