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L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalu nya (APdC) 

presenta els resultats el primer estudi sobre Les Condicions laborals 
dels professionals de la dansa de Catalunya 

 
> L'Associació de Professionals de la Dansa de Cata lunya (APdC) presenta els 
resultats del primer estudi sobre Les Condicions laborals dels professionals de la 
dansa de Catalunya 
 
> Els professionals que aconsegueixen una feina en el seu ram tenen un sou mitjà 
que se situa en poc més de 800 € nets al mes i un 4 8% n’ingressa menys de 600 
 
> Precarietat laboral: només el 60% són assalariats  quan treballen en projectes 
relacionats amb la dansa, el 40% és autònom 
 
> Més del 40% treballa sovint de manera irregular ( sense contracte) en algun 
projecte relacionat amb la dansa 
 
> El sector no compta amb ajudes per l’obligada for mació continuada dels 
professionals,  
i no ofereix bones cobertures mèdiques ni asseguran ces 
 
> El 65% dels professionals del sector ha de trebal lar en més d’un projecte 
simultàniament per arribar a final de mes 

 

 

L'Associació de Professionals de la Dansa de Cataluny a 
(APdC)  ha elaborat l’estudi Les Condicions laborals dels 
professionals de la dansa a Catalunya, sota la direcció de la 
sociòloga Montserrat Martínez, amb l’objectiu de tenir una 
eina objectiva per a treballar mesures concretes i millorar 
la situació laboral del sector.  L’estudi ha de servir, en 
conseqüència, per a entendre les necessitats del sector . 
Només des del coneixement de la realitat actual es poden fixar 
uns objectius i demandes concretes i determinar així la manera 
d'aconseguir-los, a través del diàleg amb les diferents 
administracions públiques implicades. 
 
Iniciat al 2010 i basat en una enquesta representativa  
realitzada als professionals de la dansa, aborda temes com la 
formació professional, les característiques de la relació laboral 
(i la manca d’aquesta), els ingressos mensuals nets, les 
cobertures en lesions, la jubilació, la reconversió laboral, la 
mobilitat professional, etc.  

 
 

Per a descarregar l’abstract i l’estudi sencer:   www.dansacat.org/projectes/16  
Més informació per a premsa aquí  
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Com s’ha realitzat l’estudi? 
 
La gran diversitat i complexitat de situacions que caracteritzen les condicions laborals dels 
professionals de la dansa, la diferència de nivells i estils dins de cada ocupació, així com les 
dificultats en establir les fronteres entre l'activitat professional de la dansa i les altres arts 
escèniques, fa que mesurar les característiques laborals del sector si gui una tasca 
complexa . 
 
Es tracta d’un estudi de caràcter quantitatiu , per tant, la finalitat ha estat descriure i quantificar 
les situacions i trajectòries laborals a partir d’una enquesta representativa . Per tal de fer-ho de la 
manera més ajustada a la realitat, i amb la voluntat de recollir el màxim de situacions i experiències 
diferents, l'APdC va organitzar al 2009 una reunió inicial amb professionals de diferents perfils, 
edats i situacions per tal d'elaborar un qüestionari adequat.  
 
Degut a les dificultats per disposar d’un univers a partir del qual poder calcular una mostra 
representativa  i amb garanties de significació estadística, s’ha partit del conjunt de socis de 
l’APdC el 2009: 384 socis. Cal dir que el cens de 2001 registrava 353 ballarins i coreògrafs a 
Catalunya. Malgrat que caldria valorar la diferència de temps entre ambdues dades, i contemplar 
altres professions relacionades amb la dansa es pot considerar que el conjunt de socis i 
sòcies de l’APdC representa una part important de l a realitat laboral del col·lectiu. 
  
L’enquesta s’ha realitzat on-line i telefònicament  (a aquelles persones que ho demanaven o 
que tenien dificultat en contestar on- line). Ha estat enviada al conjunt de socis i exsocis  de 
l’APdC, i se n’ha fet difusió via web, xarxa de contactes, etc de manera que, si bé el marc de 
mostreig inicial és el cens de socis i exsocis de l’APdC, el qüestionari ha estat obert a d’altres 
professionals de la dansa no vinculats a l’entitat.  Concretament s’han obtingut un total de 290 
enquestes vàlides  (85,5% socis i exsocis; 14,5% persones alienes a l’APdC), el que permet 
disposar de dades fiables  amb un marge d’error global de +4,89% (sota el supòsit de màxima 
indeterminació (p = q = 50), per a un nivell de confiança del 95,5%). 
 
Principals conclusions de l’estudi  
 
L’alt nivell formatiu dels professionals, la freqüent inexistència de relació laboral amb el projecte 
en que es treballa, l’elevada pluriocupació, la precarietat dels ingressos mensuals, la manca de 
prestació social i d’assegurances privades, són algunes de les conclusions més reveladores. 

 

• El perfil  d’un professional de la dansa a Catalunya és el de: 
 

���� una dona (83,1%) 
���� de 37 anys de mitjana 
���� nascut/da a Espanya (83,1%) 
 

• El nivell formatiu dels professionals de la dansa de Catalunya és molt més elevat que el 
del conjunt de la població activa. 

 
���� El 54,8% té formació de nivell universitari, mentre que entre la població activa general 

aquest percentatge és del 32,4%.  
 

• El temps que els professionals de la dansa han invertit en formació reglada és molt elevat, 
de mitjana 10,5 anys. 

 
���� Aquesta inversió en formació reglada es deu en gran mesura al doble currículum en el 

que inverteixen els i les professionals de la dansa, que molt sovint combinen formació en 
dansa i formació en altres disciplines.   
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• És un col·lectiu que fa una gran i continua inversió en formació.  
 
���� En la temporada 2008-2009, la gran majoria dels professionals estaven realitza nt 

algun tipus de formació (63,1%), molt per sobre la situació general de la població 
(8,9%). 

 

• Pel que fa a la descripció professional , la gran majoria dels professionals de la dansa a 
Catalunya ha estat en alguna ocasió ballarí/ina (81%) i/o professor/a (64,5%).  
 

• La gran majoria,  el 64,7%, actualment compagina més d’una dedicació professional. 
 

Condicions laborals durant la temporada 2008-2009 

• 1 de cada 4 professionals de la dansa realitza algu na activitat laboral no relacionada 
amb la seva professió (25,5%). 

• Sobre les característiques de la relació laboral , en els projectes relacionats amb el món de 
la dansa que es tenen en un any tipus: 

 
���� El més freqüent és que siguin assalariats/ades (60,4%). 
���� Es molt infreqüent que siguin relacions de caràcter indefinit (15%).  
���� És tant freqüent ser autònom o treballador per compte d’altri (38,8%) com no tenir cap 

tipus de relació laboral formal amb el projecte o d urant part del projecte (41,5%).  
 

• Existeix una gran bossa d’irregularitat: 
 

���� El 38,8% de professionals en algun dels projectes relacionats amb la dansa no tindrà 
relació laboral tot el temps de treball. 

 
• Els projectes relacionats amb el món de la dansa du ren 6,9 mesos . Encara que, com 

s’ha assenyalat, una bona part dels professionals no tenen una relació formal durant tota la 
durada.  

 
���� Pràcticament la totalitat dels professionals dediqu en més hores als projectes 

relacionats amb la dansa (80%) que les que contempla inicialment el projecte .  
 

• El 43,8% dels professionals quan participen en un projecte relacionat amb el món de la dansa 
ingressen menys de 600€ mensuals nets.  

• De fet, la mitjana d’ingressos mensuals nets en un projecte relacionat amb el món de la 
dansa és de 801€. 

• El 31,9% dels professionals en actiu durant la temporada 2008-2009 van passar algun 
període a l’atur.  

 
• La majoria dels professionals que viuen algun perío de d’atur  en una temporada normal 

no reben cap prestació per desocupació (51,7%).  
 

• Només el 5,2% dels professionals de la dansa a Catalunya declara disposar d’algun tipus 
d’assegurança privada per als períodes d’atur. 
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• El 15,8% declara que va passar algun temps lesionat , de manera que de mitjana un 
professional de la dansa passa un mes (0,9) lesionat en una temporada normal.  
 
� El 66,2% dels professionals de la dansa a Catalunya declaren no disposar de cap mena 

d’assegurança privada per a casos de lesió.  
 

• Només el 17,3% disposa d’una assegurança privada de  jubilació, sent el més habitual un 
pla de pensions (11,2%). 
 

• Pel que fa a la reconversió laboral, el 56,2% dels professionals de la dansa balla 
actualment, i pensa deixar de fer-ho a una edat molt diferent (47,2 anys) a la que ho h an 
fet realment els que ja no ballen (31,3 anys) . 
 

• La majoria de professionals de la dansa de Cataluny a (51,7%) estan disposats a marxar  
i creuen que és una actitud necessària, per poder desenvolupar una carrera professional. De 
fet, la gran majoria dels professionals de la dansa de Catalunya han marxat alguna vegada 
fora de Catalunya per exercir la seva professió (65,5%). 
 

• El 46,6% està força o totalment segur de que marxar à fora per desenvolupar la seva 
carrera professional  
 

• A l’hora de formular demandes a la Generalitat de C atalunya, aquestes se centren en la 
dimensió econòmica (49,3%), principalment en forma de beques i ajuts, així com de 
subvencions i en segon lloc, actuacions en el plànol de la formació (23,4%) i de cara a donar 
suport al sector i a la imatge i reconeixement de la dansa (20,3%).  
 
 
CONTACTE:  

Associació de Professionals de la dansa de Cataluny a 

Xènia Guirao - Responsable de comunicació 

93 268 24 73 // 653 893 184 

comunicacio@dansacat.org 

www.dansacat.org 

 

CONTACTE DE PREMSA:  

COMEDIA 

Maria Muñiz 

93 310 60 44 / 616 26 56 26 

mmuniz@comedianet.com 

www.comedia.cat 


