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CONVOCATÒRIA CARRETERA I DANSA 

 
Tots ballem a la nostra manera. La dansa forma part de les nostres vides des que naixem, i ballar ens fa 
créixer. És un art escènic, integrador, saludable i educatiu. Els valors que aporta aquesta disciplina en 
qualsevol àmbit, més enllà de l'exhibició, són la base de la convocatòria CARRETERA I DANSA.  
 
Des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) sempre s’ha apostat pel territori, i 
volem fer un pas més perquè la dansa arribi allà on no arriba, i ajudar a impulsar projectes nous o ja 
existents en els quals el moviment n’és el veritable protagonista. 

 
L’objectiu és crear xarxa i camins a través dels quals els professionals puguin avançar i construir noves 
iniciatives afavorint la creació de nous públics. A CARRETERA I DANSA volem ajudar al desenvolupament de 4 
projectes que es desenvolupin arreu de Catalunya, un projecte per província.  
 
Característiques dels projectes: 
Aquests projectes, impulsats pels nostres associats i associades, es poden desenvolupar des de qualsevol 
vessant (creatiu, teòric, pràctic, respectant i potenciant la diversitat existent) i de qualsevol característica 
(activitat de formació, exhibició, activitat lúdica, conferència, etc). Tindran lloc en municipis on la presència 
de la dansa és ben minsa; i poden estar destinats tant al públic general com als professionals de la dansa. 
Per cada projecte seleccionat, s’estudiarà la possibilitat de dur a terme, a més a més del propi projecte, una 
activitat vinculada extra (ex. Taller, xerrada...) impulsada pel professional escollit, l’APdC i el Municipi. 
 
Presentació de projectes: 
Els candidats i candidates han de fer arribar a l’APdC:  

- Currículum professional. 
- Carta de motivació. 
- Explicació del projecte a realitzar (màxim 5 folis).  En aquest document ha d’aparèixer: 

• Població escollida. 
• Descripció del projecte. 
• Públic al qual està destinat. 
• Calendari d’execució. 
• Pressupost. 
• Històric del projecte (en cas que ja s’hagi dut a terme amb anterioritat). 
• La relació que té el municipi escollit amb la dansa. Imprescindible proporcionar-nos les activitats 

de dansa que s’hi hagin desenvolupat durant el 2018 (a nivell de formació i artístic) i qualsevol 
altra informació que podria ser d’interès, així com el contacte del tècnic de cultura del Municipi. 

 

Els candidats i candidates han de ser soci o sòcia de l’APdC (podeu donar-vos d’alta a 

www.dansacat.org/serveis/8/). Com presentar-ho: Per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 30 de gener 

del 2019.  
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Remuneració: 
La contribució de l’APdC per desenvolupar els 4 projectes és de 1.000€ (impostos inclosos) per projecte, 
mitjançant la presentació d'una factura a l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.  
 
Requisits: 

- Els projectes s’han d’iniciar durant el 2019. Poden ser iniciatives de nova creació o activitats ja 
existents. 

- En cas de canvi substancial del projecte, s’haurà de comunicar a l’APdC per escrit. L’APdC podrà 
decidir no recolzar el projecte en cas de canvi massa important. 

- L'ajuda no suposarà en cap cas més del 75% del pressupost total del projecte.  
- El logotip de l'APdC i el nom “Carretera i Dansa” hauran d'aparèixer al material de comunicació dels 

projectes seleccionats. 
- S’haurà de justificar el desenvolupament dels projectes fent arribar a projectes@dansacat.org, un 

cop realitzada l'acció, el material de comunicació i el pressupost executat. 
 
Procediment de selecció: 
Una comissió formada per diferents professionals de la dansa farà la selecció dels projectes guanyadors. 
 
Criteris de selecció: 

- Experiència professional. 
- Coherència del projecte presentat. 
- Possible impacte en el territori. 
- Coneixement i vinculació amb el territori on es desenvolupa l'acció. 

 
Calendari: 

- Presentació de propostes: Fins al 30 de gener del 2019. 
- Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): Setmana del 18 de febrer. 
- Realització del pagament de la contribució: Setmana del 25 de febrer. 
- Data límit de justificació per part del candidat/a: 2 mesos després de la realització del projecte. 

 

 
El fet de participar a la present convocatòria significa l'acceptació d'aquestes bases.    

 
 


