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El 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa 
(DID). El Comitè Internacional de Dansa de la UNESCO proposà aquesta data 
per commemorar el naixement de Jean-Georges Noverre (29 d'abril de 
1727), considerat el pare del ballet modern. Cada any el DID converteix la 
Dansa en la gran protagonista, reconeixent i recolzant l'esforç constant de 
totes aquelles persones que fan que la Dansa sigui un fet i no només un 
somni. 

El DID també és una festa on compartir la passió per la Dansa en tota la se-
va diversitat i una ocasió per aproximar la Dansa a tothom, acostar-la a la 
ciutadania. Per aquest motiu, al llarg dels anys, l'APdC sempre ha organit-
zat activitats de caire festiu al voltant d'aquest dia i ha fet arribar a la ciuta-
dania la programació de Dansa d’arreu de Catalunya amb motiu d’aquesta 
celebració.     

 
 

 

 
 
    
    

1. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 2011    

Jean-Georges Noverre  
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L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa…L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa…L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa…L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa…    
    
    
L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) se suma 
a aquesta celebració amb un seguit d'actes que volen recollir tota la diversi-
tat de la Dansa, reconèixer l'esforç constant dels seus professionals i acos-
tar aquest art a la ciutadania, a més de difondre les altres activitats que te-
nen lloc arreu de Catalunya amb motiu d'aquesta data. 
    

    

♦ Presentació de Presentació de Presentació de Presentació de Junts per la dansa. Mesures per al des-Junts per la dansa. Mesures per al des-Junts per la dansa. Mesures per al des-Junts per la dansa. Mesures per al des-
envolupament de la dansa a Catalunya. envolupament de la dansa a Catalunya. envolupament de la dansa a Catalunya. envolupament de la dansa a Catalunya. (28 d’abril a La (28 d’abril a La (28 d’abril a La (28 d’abril a La 
Caldera)Caldera)Caldera)Caldera)    

 
♦ Jornades de debat Arribar a la Ciutadania: exhibir, difon-Jornades de debat Arribar a la Ciutadania: exhibir, difon-Jornades de debat Arribar a la Ciutadania: exhibir, difon-Jornades de debat Arribar a la Ciutadania: exhibir, difon-

dre i educar. (29 d’abril a la Facultat de Geografia i Histò-dre i educar. (29 d’abril a la Facultat de Geografia i Histò-dre i educar. (29 d’abril a la Facultat de Geografia i Histò-dre i educar. (29 d’abril a la Facultat de Geografia i Histò-
ria de la UB)ria de la UB)ria de la UB)ria de la UB) 

 
♦ Elaboració del missatge del DID i lectura (29 d’abril a la Elaboració del missatge del DID i lectura (29 d’abril a la Elaboració del missatge del DID i lectura (29 d’abril a la Elaboració del missatge del DID i lectura (29 d’abril a la 

Fàbrica de creació el Graner)Fàbrica de creació el Graner)Fàbrica de creació el Graner)Fàbrica de creació el Graner)    
 
♦ Elaboració i publicació de L’ Agenda de Dansa amb més Elaboració i publicació de L’ Agenda de Dansa amb més Elaboració i publicació de L’ Agenda de Dansa amb més Elaboració i publicació de L’ Agenda de Dansa amb més 

de 160 activitats de dansa d’arreu de Catalunya de 160 activitats de dansa d’arreu de Catalunya de 160 activitats de dansa d’arreu de Catalunya de 160 activitats de dansa d’arreu de Catalunya  
    
    
 

 
 

 

 
 
    
    

1. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 20111. Dia Internacional de la Dansa 2011    



5 

      
     Associació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de Catalunya 
     www.dansacat.org 
     comunicacio@dansacat.org/ 932682473 

    

    
Dia Internacional Dia Internacional Dia Internacional Dia Internacional     

de la de la de la de la Dansa Dansa Dansa Dansa     

2011201120112011 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Què és Què és Què és Què és Junts per la dansaJunts per la dansaJunts per la dansaJunts per la dansa????    

És un document on s'expliquen els principals eixos que afecten al bon de-eixos que afecten al bon de-eixos que afecten al bon de-eixos que afecten al bon de-
senvolupament d'aquesta forma artísticasenvolupament d'aquesta forma artísticasenvolupament d'aquesta forma artísticasenvolupament d'aquesta forma artística, Aquest document s’ha elaborat 
per mitjà d’un procés de consulta i participació amb els professionals de la 
dansa, i compta amb un ampli consens. compta amb un ampli consens. compta amb un ampli consens. compta amb un ampli consens.     
 
S’han identificat 5 mesures5 mesures5 mesures5 mesures, assumibles tant en l’àmbit local com en el na-
cional, que permetran que els ciutadans tinguin l’oportunitat de gaudir de la 
millor dansa: 
 
1. Compromís i diàleg per part de l’Administració pública1. Compromís i diàleg per part de l’Administració pública1. Compromís i diàleg per part de l’Administració pública1. Compromís i diàleg per part de l’Administració pública    
2. Arribar a la ciutadania: exhibir, difondre i educar2. Arribar a la ciutadania: exhibir, difondre i educar2. Arribar a la ciutadania: exhibir, difondre i educar2. Arribar a la ciutadania: exhibir, difondre i educar    
3. Formació de qualitat per a professionals3. Formació de qualitat per a professionals3. Formació de qualitat per a professionals3. Formació de qualitat per a professionals    
4. Espais i equipaments de creació i producció4. Espais i equipaments de creació i producció4. Espais i equipaments de creació i producció4. Espais i equipaments de creació i producció    
5. Models de finançament sostenibles5. Models de finançament sostenibles5. Models de finançament sostenibles5. Models de finançament sostenibles    
    
Quin objectiu té Quin objectiu té Quin objectiu té Quin objectiu té Junts per la dansa?Junts per la dansa?Junts per la dansa?Junts per la dansa?    

Llençar un missatge clar sobre les necessitats de la dansa, posant l'accent 
al perquè d'aquestes necessitats, i en les recomanacionsrecomanacionsrecomanacionsrecomanacions per al bon des-
envolupament d'aquesta disciplina artística. 

2. 2. 2. 2. Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al desenvolupa-desenvolupa-desenvolupa-desenvolupa-
ment de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunya    
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A qui s'adreça?A qui s'adreça?A qui s'adreça?A qui s'adreça?    

Principalment a l'Administració Pública local a l'Administració Pública local a l'Administració Pública local a l'Administració Pública local (programadors de 
teatres, polítics de cultura, educació,...), per donar-los una visió cla-
ra de què és la dansa a Catalunya. Se n’han fet 1500 exemplars im-
presos que es faran arribar a l’Administració i al sector, i  el docu-
ment en pdf estarà penjat a www.dansacat.org, i es difondrà via e-
mail i xarxes socials. 

 

Com s'ha elaborat? Com s'ha elaborat? Com s'ha elaborat? Com s'ha elaborat?     

L'APdC va realitzar -durant el 2009 i el 2010- una trentena d'entre-trentena d'entre-trentena d'entre-trentena d'entre-
vistes a professionals del sectorvistes a professionals del sectorvistes a professionals del sectorvistes a professionals del sector, tant de l'àmbit de la pedagogia i 
l'educació, com de la creació. Durant el 2010 vam fer l'anàlisi de 
totes les aportacions, comparant-ne el contingut per extreure'n els 
punts en comú. Durant el primer trimestre de 2011 es va fer arribar 
l’esborrany del document a més de 400 professionals del sector, i 
es van incorporar les esmenes.    

    
Adhesions a Adhesions a Adhesions a Adhesions a Junts per la DansaJunts per la DansaJunts per la DansaJunts per la Dansa    
Avelina Argüelles, Eva Arques, Amèlia  Boluda, Cesc Casadesús, 
Cecilia Colacrai, Montse Colomé, Toni Cots, Oscar Dasí, Natàlia Es-
pinet, Pere Faura, Laia Ferrer, Mario García Sáez, Sonia Gómez, 
Toni González, Anna Griño, Montserrat Homedes, Sonia Klamburg, 
Juan Eduardo López, Roser López Espinosa, Cristina Magnet, 
Àngels Margarit, Toni Mira, Keith Morino, Joaquim Noguero, Susa-
na Pérez, Imma Prieto, Anna Rubirola, Silvia Sant Funk, Pilar Sanz, 
Mercè Saumell, Olga Tragant. 

 

Avui s’activa Avui s’activa Avui s’activa Avui s’activa www.juntsperladansa.org,www.juntsperladansa.org,www.juntsperladansa.org,www.juntsperladansa.org, web on es tro- web on es tro- web on es tro- web on es tro-
ba el document ba el document ba el document ba el document Junts per la dansa Junts per la dansa Junts per la dansa Junts per la dansa i el formulari i el formulari i el formulari i el formulari 
d’adhesió.d’adhesió.d’adhesió.d’adhesió.    

 

    

    

    

    

    

    

 

2. 2. 2. 2. Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al Junts per la Dansa. Mesures per al desenvolupa-desenvolupa-desenvolupa-desenvolupa-
ment de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunyament de la Dansa a Catalunya    
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Introducció 

L'APdC organitza -juntament amb la UB- unes Jornades deJornades deJornades deJornades de    DebatDebatDebatDebat sota el tí-
tol "Difusió i educació: els reptes actuals de la dansa". "Difusió i educació: els reptes actuals de la dansa". "Difusió i educació: els reptes actuals de la dansa". "Difusió i educació: els reptes actuals de la dansa". Aquestes jornades, gra-gra-gra-gra-
tuïtes i obertes a tothomtuïtes i obertes a tothomtuïtes i obertes a tothomtuïtes i obertes a tothom, es duran a terme el 29 d'abril29 d'abril29 d'abril29 d'abril, entre les 9.30 i les 14h9.30 i les 14h9.30 i les 14h9.30 i les 14h, 
a la Facultat de Geografia i Història de la UB. (c/Montalegre 6-8). 

L’APdC i el programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona hem volgut 
proposar una reflexió conjunta, sobre els reptes als quals s'enfronta avui la reflexió conjunta, sobre els reptes als quals s'enfronta avui la reflexió conjunta, sobre els reptes als quals s'enfronta avui la reflexió conjunta, sobre els reptes als quals s'enfronta avui la 
dansa al nostre paísdansa al nostre paísdansa al nostre paísdansa al nostre país. Hi participaran professionals amb àmplia experiència 
en el sector que aportaran un debat crític a l'hora de plantejar propostes 
per a la millora de la difusió de la dansa en general.   

Amb una tradició d'educació i de suports públics encara molt per sota dels esten-
dards d'altres països del nord d'Europa, la dansa s'enfronta a Catalunya i al con-
junt de l'Estat a uns grans reptes d'exhibició, de difusió, d'educació o d'integra- reptes d'exhibició, de difusió, d'educació o d'integra- reptes d'exhibició, de difusió, d'educació o d'integra- reptes d'exhibició, de difusió, d'educació o d'integra-
cióciócióció, que contrasten especialment amb una xarxa de teatres i de sales d'exhibició ja 
molt avançada i, paradoxalment, unes nombroses oportunitats de creació de pú-
blic. Des de la transició democràtica, els governs locals han fet efectivament un 
clar esforç per dotar el territori de noves sales d'exhibició de dansa, d'auditoris de 
música i de museus, i han dedicat notables esforços des de fa deu anys per dina-
mitzar el sector de les indústries culturals - especialment a Catalunya amb la cre-
ació l'any 2000 de l'Institut Català de les Indústries culturals. Tanmateix, ni la polí-ni la polí-ni la polí-ni la polí-
tica educativa tica educativa tica educativa tica educativa ---- per fomentar en edats primerenques el gust per la dansa, la  per fomentar en edats primerenques el gust per la dansa, la  per fomentar en edats primerenques el gust per la dansa, la  per fomentar en edats primerenques el gust per la dansa, la 
música o les arts plàstiques música o les arts plàstiques música o les arts plàstiques música o les arts plàstiques ----, ni les polítiques culturals de programació , ni les polítiques culturals de programació , ni les polítiques culturals de programació , ni les polítiques culturals de programació ---- per  per  per  per 
fomentar la creació de nous públics adults fomentar la creació de nous públics adults fomentar la creació de nous públics adults fomentar la creació de nous públics adults ----, han sabut trobar el camí idoni , han sabut trobar el camí idoni , han sabut trobar el camí idoni , han sabut trobar el camí idoni 
per donar a la dansa un espai més sòlid a l'elenc de les nostres polítiques per donar a la dansa un espai més sòlid a l'elenc de les nostres polítiques per donar a la dansa un espai més sòlid a l'elenc de les nostres polítiques per donar a la dansa un espai més sòlid a l'elenc de les nostres polítiques 
culturals. culturals. culturals. culturals. Manquen polítiques més dinàmiques de creació de públics, i espais de 
residència per a artistes i companyes per evitar, per exemple, que hagin de sortir 
tant a l'estranger per poder sobreviure.  
 
Els professionals subratllen des de fa temps aquestes mancances, amb el risc de 
caure fins i tot en certa resignació. Convertir el problema en oportunitat és la Convertir el problema en oportunitat és la Convertir el problema en oportunitat és la Convertir el problema en oportunitat és la 
visió que volem aportar amb aquest debatvisió que volem aportar amb aquest debatvisió que volem aportar amb aquest debatvisió que volem aportar amb aquest debat, que té com apunt de partida el docu-
ment de recomanacions "JUNTS PER LA DANSA. Mesures pel desenvolupa-JUNTS PER LA DANSA. Mesures pel desenvolupa-JUNTS PER LA DANSA. Mesures pel desenvolupa-JUNTS PER LA DANSA. Mesures pel desenvolupa-
ment de la dansa a Catalunya", ment de la dansa a Catalunya", ment de la dansa a Catalunya", ment de la dansa a Catalunya", imprescindible document de recomanacions per 
a programadors públics i dissenyadors de polítiques locals. Més enllà de les me-
res peticions de suport financer, el document pretén dinamitzar la presa d'i-
niciatives, i animar als gestors culturals privats a concebre projectes. 

3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 
actuals de la dansa"actuals de la dansa"actuals de la dansa"actuals de la dansa"    

29 d'abril, 9.30- 14h, 
Facultat de Geogra-
fia i Història de la 
UB. (c/Montalegre 6-
8). 
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Programa 

 
9h00 - Registre dels participants  
 
9h30 - Presentació del debatPresentació del debatPresentació del debatPresentació del debat, a càrrec de Lluís BonetLluís BonetLluís BonetLluís Bonet, Director del Pro-
grama de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, i Tracy Sirés Tracy Sirés Tracy Sirés Tracy Sirés 
NealNealNealNeal, Gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

 
9h45 - Ponència inaugural: Jorge MurPonència inaugural: Jorge MurPonència inaugural: Jorge MurPonència inaugural: Jorge Mur, Director del NOCTE, Festival In-
ternacional de Artes Escénicas de Graus 

 
10h30 - Taula Rodona 1: Millorar les estratègies d'exhibició i difusióTaula Rodona 1: Millorar les estratègies d'exhibició i difusióTaula Rodona 1: Millorar les estratègies d'exhibició i difusióTaula Rodona 1: Millorar les estratègies d'exhibició i difusió    

Moderadora: Pia MazuelaPia MazuelaPia MazuelaPia Mazuela, Mànager de Sol Picó 
- César CompteCésar CompteCésar CompteCésar Compte, Director del Centre de les Arts Escèniques de Reus 
(CAER) 
- Sílvia DuranSílvia DuranSílvia DuranSílvia Duran, Subdirectora General de Difusió Artística del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
- Roser López EspinosaRoser López EspinosaRoser López EspinosaRoser López Espinosa, Ballarina i coreògrafa emergent  
- Pepe ZapataPepe ZapataPepe ZapataPepe Zapata, Cap de Comunicació del Mercat de les Flors 
 
 
12h30- Taula Rodona 2: Reforçar les polítiques d'educació i integracióTaula Rodona 2: Reforçar les polítiques d'educació i integracióTaula Rodona 2: Reforçar les polítiques d'educació i integracióTaula Rodona 2: Reforçar les polítiques d'educació i integració    

Moderador: Antoine LeonettiAntoine LeonettiAntoine LeonettiAntoine Leonetti, Universitat de Barcelona, Coordinador del 
Programa de Gestió Cultural 
- Claudia MoresoClaudia MoresoClaudia MoresoClaudia Moreso, Cofundadora de la Companyia Nats Nus - Coreògrafa i 
responsable del projecte Dansa a les Escoles 
- Beatriu DanielBeatriu DanielBeatriu DanielBeatriu Daniel, Gestora cultural especialitzada en dansa 
- Sílvia BorrellSílvia BorrellSílvia BorrellSílvia Borrell, Servei d'Ordenació dels Ensenyaments de Règim Espe-
cial, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya 
- Glòria Sardà CrousGlòria Sardà CrousGlòria Sardà CrousGlòria Sardà Crous, Ballarina i coreògrafa, artista del programa MUS-E 
 
14h - Fi del debat 
    

3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 3. Jornades de Debat "Difusió i educació: els reptes 
actuals de la dansa"actuals de la dansa"actuals de la dansa"actuals de la dansa"    

Jorge Mur, 
Director del 

NOCTE, Festi-

val Internacio-

nal de Artes Escénicas de 

Graus (Osca). Llicenciat en 

història (Universitat de Sara-

gossa, 1997), i postgrau en 

Gestió i Polítiques Culturals 

(UB, 2004), Jorge Mur ha des-

envolupat la major part de la 

seva carrera professional al 

Ajuntament de Graus, on exer-

ceix com a tècnic de cultura 

des de 2001. Entre les seves 

principals responsabilitats des-

taquen les tasques de direcció 

del centre cultural Espacio Piri-

neo (des de 2006) o del festival 

internacional d’arts escèniques 

NOCTE (desde 2004). A més 

d’altres projectes i publicaci-

ons, a seu currículum desta-

quen la seva participació com a 

assistent de comunicació al 

TeatroStageFet 2009 de Nova 

York, o l’elaboració, per a la 

Direcció General de Cultural 

del Govern d’Aragó, de 

l’informe Claves de investigaci-

ón, desarrollo e innovación de 

la Cultura en Aragón, l’any 

2010. 
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4. Missatge del Dia Internacional de la Dansa 20114. Missatge del Dia Internacional de la Dansa 20114. Missatge del Dia Internacional de la Dansa 20114. Missatge del Dia Internacional de la Dansa 2011    

Anna Sánchez, vicepresidenta 
de l'APdC, farà lectura d'a-
quest missatge el 29 d'abril a 
les 17.30h al Graner (IIla Phi-
lips, c/ Amnistia Internacional 
8-14, de la Zona Franca de 
Barcelona).  
 
L’autor del missatge és Xavier 
Martínez, president de l’APdC. 
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L’APdC ha recollit tota la programació de Dansa de Catalunya programació de Dansa de Catalunya programació de Dansa de Catalunya programació de Dansa de Catalunya amb motiu 
del DID, i ha fet una inserció publicitària de dues pàgines dues pàgines dues pàgines dues pàgines en què hi ha més més més més 
de 160 activitats de 160 activitats de 160 activitats de 160 activitats que es duen a terme dels dies 21 d’abril a l’1 de maig21 d’abril a l’1 de maig21 d’abril a l’1 de maig21 d’abril a l’1 de maig a 
teatres, escoles, centres cívics, centres de creació, etc., amb motiu 
d’aquesta celebració. L’agenda de la Dansa L’agenda de la Dansa L’agenda de la Dansa L’agenda de la Dansa també recull el missatge del 
DID elaborat per Xavier Martínez en representació de l’APdC, entitat de la 
qual és president. 
 
L’Agenda de la Dansa va aparèixer al suplement Que fem? de La Vanguar-
dia dijous 21 d’abril,  (difusió de més de 200.000 exemplars).  També es pot 
trobar en pdf a www.dansacat.org, www.dansacat.org, www.dansacat.org, www.dansacat.org, i de manera ampliada a la secció de 
programació del mateix web. 

5. L’ Agenda de la Dansa5. L’ Agenda de la Dansa5. L’ Agenda de la Dansa5. L’ Agenda de la Dansa    

L’Agenda de la Dansa 2011 es pot descarregar al següent link: 
 www.dansacat.org/arxius/biblioteca/Agenda_de_la_Dansa_APdC_2011.pdf 
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L'Associació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de CatalunyaAssociació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una 
associació de caràcter sindical i sense afany de lucre creada el 1987 amb 
l'objectiu d'agrupar i defensar els interessos dels professionals de la Dansa 
a Catalunya (ballarins, coreògrafs, pedagogs, productors, gestors, màna-
gers de companyies, crítics, i totes aquelles persones que tenen una activi-
tat professional relacionada amb la Dansa, així com els estudiants d'aques-
ta disciplina). És així com representa els més de 400 socisrepresenta els més de 400 socisrepresenta els més de 400 socisrepresenta els més de 400 socis davant les ins-
titucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per 
millorar les condicions laborals i el desenvolupament del professional.   

Objectius de l’APdC:Objectius de l’APdC:Objectius de l’APdC:Objectius de l’APdC:    

° Cohesionar el sector i analitzar les seves necessitats.  

° Ser interlocutors del sector. Representar i intervenir.  

° Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per impulsar políti-
ques actives adequades, establint ponts de contactes. 

° Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professio-
nal del sector. 

° Impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la pro-
fessió. 

° Millorar les condicions laborals 

Junta Directiva: Junta Directiva: Junta Directiva: Junta Directiva: Xavier Martínez (president), Anna Sánchez (vicepresidenta), Pilar 
López (tresorera), Mercedes Recacha (secretària). Vocals: Jordi Cortés, Livio Pani-
eri, Cecilia Colacrai, Sebastián García Ferro. 

Equip oficina:Equip oficina:Equip oficina:Equip oficina: Tracy Sirés (gerència), Sandra Bogopolsky (coordinadora de projec-
tes), Xènia Guirao (responsable de comunicació), Cristina Campillà (àrea de bones 
pràctiques professionals), i Gemma Daban (Atenció al soci i suport a l’oficina). 

 

6. L’ Associació de Professionals de la Dansa de 6. L’ Associació de Professionals de la Dansa de 6. L’ Associació de Professionals de la Dansa de 6. L’ Associació de Professionals de la Dansa de     
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     

El CoNCA ha concedit el Premi Nacional de Cultura 2011Premi Nacional de Cultura 2011Premi Nacional de Cultura 2011Premi Nacional de Cultura 2011en la categoria de Dansa a l’APdC 
"pel nou impulsimpulsimpulsimpuls amb què ha introduït millores en l'àmbit de les noves tecnologies pel que fa a la  informació, la comuni-informació, la comuni-informació, la comuni-informació, la comuni-
cació i la difusiócació i la difusiócació i la difusiócació i la difusió de la dansa; per la tasca d'ajuda i de suport als joves creadorssuport als joves creadorssuport als joves creadorssuport als joves creadors i, sobretot, per continuar lluitant lluitant lluitant lluitant incan-
sablement per un reconeixement digne de la professióreconeixement digne de la professióreconeixement digne de la professióreconeixement digne de la professió i per la regulació dels drets laboralsdrets laboralsdrets laboralsdrets laborals del sector de la dansa".  
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L’APdC rep el suport de: L’APdC rep el suport de: L’APdC rep el suport de: L’APdC rep el suport de:  

  
Generalitat de Catalunya. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
www.conca.cat 
  
 
Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música 
www.mcu.es/artesEscenicas/index.html 
 

 
  

 
Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura 
http://barcelonacultura.bcn.cat/ 
 

 
  

 Fundación AISGE 
 www.aisge.es 
 
 
 

CoCoCoCo----organitza les Jornades de Debat:organitza les Jornades de Debat:organitza les Jornades de Debat:organitza les Jornades de Debat:     
 
 
Universitat de Bacelona. Programa de Gestió Cultural 
www.ub.edu/cultural 
 
 

    
Espais col·laboradors DID 2011:Espais col·laboradors DID 2011:Espais col·laboradors DID 2011:Espais col·laboradors DID 2011:    
    

 
La Caldera                                                             Graner 
www.lacaldera.info                

         Espai gestionat pel Mercat de les Flors 
       www.mercatflors.cat 
 
 
 
      
 
 


