
Inscriu-te!
Fins al 8 d’octubre

II Edició



L’Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APdC) 
convoca la II Edició dels Premis 
Dansacat, amb l’objectiu 
de reconèixer la tasca dels 
professionals de la Dansa i donar-
la a conèixer a la ciutadania. 

BasEs gEnErals
 • Poden optar als premis, sense 
distinció, professionals de tots i cada un 
dels estils, gèneres, àmbits i sectors 
de treball desenvolupats dins el marc de 
la Dansa.

• Poden optar als premis persones 
individuals i col·lectius.

• Els professionals i/o projectes que optin 
als premis han hagut d’estar en actiu o 
desenvolupar el projecte que presenten 
durant el període: 1 de setembre de 2009 
- 31 d’agost de 2010.

• Poden optar als premis totes les persones 

o grups de persones que desenvolupin la 
seva feina majoritàriament a Catalunya.

CatEgorIEs
Categoria reconeixement 
Professional
Aquest premi s’atorgarà a una persona 
o grup de persones que durant el 
període indicat hagin exercit la professió 
com a fet artístic (intèrprets, creadors, 
escenògrafs, pedagogs, coreògrafs, 
dissenyadors de vestuari, fotògrafs,...).

Categoria Dansa i societat
Aquest premi s’atorgarà a una persona o 
grup de persones que durant el període 
indicat hagin treballat activament per 
incloure la Dansa en la quotidianitat 
de la societat (salut, inserció social, 
interculturalitat,...) fora d’àmbits purament 
artístics o escènics.

• Només es podrà optar a una de 
les dues categories, amb una sola 
candidatura, que no hagi estat premiada.



• Es valoraran projectes puntuals, treballs 
col·lectius, aportacions innovadores, 
trajectòria,...

• Els guardonats rebran una escultura de 
l’artista Andreu Bresca i una dotació de 
1000€ (650€ en metàl·lic i un xec regal 
de 350€ per equipament de Dansa a 
qualsevol botiga Menkes).

L’APdC també atorgà el Premi al soci, 
premi fora de concurs, decidit per la 
Junta de l’APdC en agraïment a la tasca 
duta a terme pel soci/a més implicat/ada 
en el desenvolupament dels objectius 
de l’APdC. Aquest premi està dotat amb 
una escultura de l’artista Andreu Bresca.

ProCEDImEnt DEls PrEmIs
• Els professionals interessats han de 
presentar les seves candidatures a 
través de www.dansacat.org. El termini 
d’inscripció finalitzarà el dia 8 d’octubre 
a les 15 hores. Tot formulari incomplet 
invalidarà la candidatura.

• La comissió de preselecció* escollirà 
tres candidatures per a cada categoria.

• L’organització farà pública la 
llista dels tres finalistes a 
www.dansacat.org i s’obrirà un procés 
de votació pública a través de www.
dansacat.org. Els vots seran secrets. 

• Les candidatures guanyadores es faran 
públiques a l’acte d’entrega dels premis 
que tindrà lloc el 3 de desembre de 
2010  al mercat de les Flors.

*La comissió de preselecció estarà integrada per 
professionals amb un profund coneixement del 
sector de la Dansa a Catalunya en totes les seves 
vessants. 
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