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Els valors de la dansa
LA DANSA,  
UN ART ESCÈNIC
La dansa és un art escènic, un mitjà 
de comunicació i expressió, i un 
llenguatge artístic que forma part 
del patrimoni cultural del país. És 
intangible i única, com els valors, 
els coneixements i les emocions 
que transmet. La seva capacitat 
d’abstracció, de transmissió 
d’emocions, de desenvolupament 
del pensament, d’exploració 
de les possibilitats estètiques 
i expressives del cos i del seu 
moviment fan que sigui altament 
creativa i que s’hi puguin  combinar 
diferents disciplines artístiques. 

LA DANSA,  
UN ART INTEGRADOR
La dansa és un llenguatge que 
potencia el diàleg. En un moment 
com l’actual, en què la barreja de 
cultures, llengües i religions està 
cada vegada més present en les 
nostres societats, aquesta capacitat 
d’interrelació esdevé un valor 
afegit molt apreciable. La dansa 
és una forma de comunicar-se 
sense fronteres de cap tipus; un 
llenguatge veritablement universal.

IT Dansa – Institut del Teatre © Josep Aznar

LA DANSA,  
UN ART SALUDABLE
La base de la dansa és el cos, i aquesta 
vessant física la fa singular. El moviment 
generat per la dansa ens proporciona 
beneficis directes sobre la salut. Ens aporta 
resistència, fortalesa muscular, flexibilitat, 
elasticitat, autoestima, estabilitat emocional  
i sensació de benestar, entre d’altres.

A més a més, quant a l’aspecte terapèutic, 
la Dansa Moviment Teràpia ajuda a tractar 
l’autisme, la depressió, les addiccions, la 
hiperactivitat, etc. També és beneficiosa per 
a les persones amb discapacitats físiques, 
psíquiques i sensorials.

LA DANSA,  
UN ART EDUCATIU
La dansa pot esdevenir un element clau 
per al desenvolupament integral de la 
persona i per  facilitar l’aprenentatge de 
qualsevol matèria; així ho han demostrat 
investigacions recents en el camp de la 
neurologia, que manifesten la relació entre 
el moviment i els processos d’aprenentatge.  
En aquest context la dansa ajuda a expressar 
idees i emocions, i potencia la capacitat 
creativa, l’autoconeixement, la integració, la 
responsabilitat, la memòria, la coordinació... 

Portada:  La Veronal © Humberto Pich



PRIORITATS DEL SECTOR

Formació  
de qualitat per  
a professionals

Espais  
i equipaments  
de creació  
i producció

Models  
de finançament 
sostenibles

Un projecte 
de futur
El document Junts per la dansa 
s’ha elaborat per mitjà d’un procés 
de consulta i participació amb els 
professionals de la dansa, i compta amb 
un ampli consens. 

S’han identificat 5 mesures, 
assumibles tant en l’àmbit 
local com en el nacional, que 
permetran que els ciutadans 
tinguin l’oportunitat de 
gaudir de la millor dansa. 

Compromís  
i diàleg per part  
de l’Administració 
pública

Arribar  
a la ciutadania:  
exhibir, difondre  
i educar
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Keith Morino
Pedagog i director de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic – Conservatori Professional  
de Dansa de l’Institut del Teatre

La dansa entra dins 
de la responsabilitat 
cultural d’una societat.



Compromís i diàleg  
per part de l’Administració pública

Amb la dansa i des de la dansa 
és possible desenvolupar un 
treball artístic dins de l’àmbit 
cultural, social, educatiu i de salut, 
i que alhora incideixi en l’àmbit 
econòmic. 

LA RESPONSABILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Les administracions públiques locals, 
nacionals i estatals tenen un paper clau 
en el desenvolupament del sector de 
la dansa. És necessari que la inversió 
econòmica mitjançant les subvencions 
i altres ajuts (beques, infraestructures, 
etc.) es fonamenti en el disseny d’unes 
polítiques basades en les necessitats 

reals de la dansa entesa com a professió. 
Cal valorar i reconèixer el treball 
d’aquest sector i la incidència que té en el 
desenvolupament de la societat.

Marquen un abans i un després en l’àmbit 
de les polítiques públiques el Pla Integral 
de la Dansa de Catalunya i el Plan General 
de la Danza de l’Estat espanyol. Van ser 
aprovats el 2009 per la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Nacional de les Arts 
i de la Cultura, i pel Ministeri de Cultura, 
respectivament. 

Els dos plans estan consensuats amb el 
sector i recullen les mesures prioritàries 
per al desenvolupament de la dansa. 
Les principals mesures són: generar i 
millorar les oportunitats de feina; apropar 

la dansa a nous públics; i nodrir el talent i 
la creativitat, entre moltes d’altres. Ara bé, 
cal que aquests plans siguin una realitat i 
que es posin en pràctica. L’Administració 
pública ha d’aprofitar aquests documents, 
ja que suposen un marc d’actuació i una 
eina de planificació. 

DIÀLEG AMB EL SECTOR
Els professionals de la dansa reclamem 
un diàleg amb l’Administració pública, un 
procés de participació obert i transparent 
per tal de poder ser més eficients amb 
els recursos i construir junts una política 
adequada i unes accions que ajudin la 
dansa a desplegar tot el seu potencial.

RECOMANACIONS

Reconeixement de 
les necessitats dels 
professionals. 

Diàleg amb el sector 
professional per activar 
iniciatives en què el sector 
públic i el privat col·laborin.

Planificació d’accions a 
curt, mig i llarg termini per 
part de les administracions 
públiques.

ESTATUT DE CATALUNYA
Totes les persones 
tenen el deure de 
respectar i preservar 
el patrimoni cultural.

1. 
Totes les persones tenen dret a accedir 
en condicions d’igualtat a la cultura i al 
desenvolupament de llurs capacitats 
creatives individuals i col·lectives.ARTICLE 22  ·  DRETS I DEURES EN L’ÀMBIT CULTURAL

2. 



L’accés a la cultura és un dret dels ciutadans. Se’ls ha de donar 
l’oportunitat de gaudir i beneficiar-se de la dansa, i dels seus 
valors formatius, personals i socials. La presència insuficient de 
la dansa en els ensenyaments artístics i en el sistema educatiu 
és, en general, la principal causa de la seva falta de valoració 
social i, conseqüentment, de la seva baixa visibilitat i demanda.

M’agradaria que 
tothom veiés que la 
dansa es pot gaudir, 
com a espectador 
i com a vivència 
pròpia. Faltaria 
canviar la mirada,  
i per canviar la 
mirada la gent ha 
de mirar, ha de tenir 
l’opció de poder anar 
a veure dansa.

Exhibir
Només el 8,2% de les representacions d’arts 
escèniques en els teatres de Catalunya 
són de dansa (Indicadors culturals PICEM 
2008), malgrat que les últimes dades 
oficials constaten que en els darrers anys 
la demanda s’ha vist gairebé doblada 
(dades d’IDESCAT 2006). A més, des de 
2007 el Mercat de les Flors - Centre de 
les Arts de Moviment ha tingut un paper 
clau en l’augment de la programació de 
dansa i espectacles vinculats a les arts del 
moviment, i de públic, amb xifres d’ocupació 
de més d’un 75%, i un creixement 
progressiu.

La dansa té públic i n’hi ha molts per 
atraure. Cal saber que l’oferta inexistent 
en l’àmbit local és un dels motius per no 
assistir a espectacles de dansa. El 66 % de la 
programació té lloc en l’àmbit metropolità, 
per la qual cosa queden escasses 
oportunitats per a la resta de ciutadans 
d’altres territoris de Catalunya de gaudir i 
enriquir-se d’aquesta disciplina artística.
Amb el compromís dels ajuntaments, 
dels seus polítics i tècnics, i amb una 
programació de dansa més àmplia aquesta 
situació es veuria millorada en tot el territori 
català. 

RECOMANACIONS

Programar dansa amb 
regularitat en l’àmbit 
local, tant en els teatres 
com en d’altres espais 
(carrers, museus, sales 
d’exposicions, centres 
cívics...).

Establir el diàleg amb els 
professionals que podrien 
actuar com a assessors 
especialistes en dansa.

Programar regularment 
dansa per al públic escolar 
i familiar.
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Àngels Margarit 
Coreògrafa i directora  
de la companyia Mudances



Arribar a la ciutadania: exhibir, difondre i educar

Educar
La presència de la dansa a l’escola és el pas més 
important per aconseguir la seva normalització i 
convertir-la en un art i una pràctica a l’accés de 
tothom. En aquests moments la dansa no forma part 
del currículum de l’ensenyament de règim general 
com a assignatura. A primària la dansa pot compartir 
espai amb la música o l’educació física només en el 
cas que l’escola faci l’esforç d’introduir-la a l’aula. 
A secundària no està present durant l’ESO; però al 
Batxillerat existeix la modalitat en arts escèniques, 
música i dansa, des del curs 2008-09.

Els espectadors del futur s’han de cultivar en el 
present i en el sistema educatiu se’n pot garantir la 
igualtat d’oportunitats. Afortunadament a Catalunya 
el sector privat ja està duent a terme iniciatives molt 
diverses que vinculen la dansa amb l’escola. Cada 
vegada hi ha més experiències en l’àmbit escolar que 
demostren el valor pedagògic de practicar la dansa, 
tant amb coreògrafs i ballarins professionals, com amb 
mestres i professors. Hi ha iniciatives que tenen cabuda 
dins del currículum escolar, i n’hi ha d’altres que són 
extraescolars. En ambdós casos són activitats que 
desenvolupen la capacitat creativa i física de l’infant i 
de l’adolescent, els familiaritzen amb el llenguatge de 
la dansa d’una forma lúdica, n’afavoreixen la integració 
social i alhora en fomenten l’autoconeixement. 

RECOMANACIONS

Potenciar la pràctica de la 
dansa en l’entorn escolar.

Impulsar campanyes 
escolars per anar a veure 
espectacles de dansa.

Desenvolupar serveis 
pedagògics en els teatres.

Impulsar campanyes 
d’informació i educació 
en dansa.

Difondre
Cal que la programació d’espectacles i 
esdeveniments culturals dels municipis 
vagi acompanyada d’una bona 
comunicació i difusió per poder arribar 
al màxim de ciutadania possible. 
D’una banda, cal utilitzar els elements 
informatius tradicionals com cartells, 
tríptics, o la xarxa; i de l’altra, s’han 
d’incloure activitats com xerrades amb 
els artistes, assaigs oberts, formació, 
tallers, publicacions, exposicions, 
programes de ràdio i televisió, activitats 
pedagògiques per a les escoles, 
etc. Aquestes accions durien a una 
major participació cultural de tota la 
ciutadania.

Cal treballar també en la documentació 
i materialització de la dansa per a la 
seva posterior difusió. Cal aprofitar 
les noves tecnologies per enregistrar 
i difondre el material audiovisual, per 
escriure, publicar i compartir per tal 
d’arribar a nous públics.

RECOMANACIONS

Implicar els artistes 
en les campanyes de 
sensibilització a les escoles, 
els centres cívics, les 
biblioteques... 

Apostar per la comunicació 
i difusió per mitjà de les 
noves tecnologies.

Potenciar les 
activitats paral·leles 
a les programacions 
d’espectacles.

Establir vincles amb els 
mitjans de comunicació 
locals, televisions, ràdios,  
premsa escrita i webs.



Els ensenyaments de dansa a 
Catalunya es fonamenten en 
dos tipus d’oferta formativa: la  
reglada, que comprèn diversos 
nivells i té la finalitat de formar 
professionals; i la no reglada, 
per a aquelles persones que 
volen acostar-se a la dansa 
des de la iniciació fins a 
l’aprofundiment.

Els estudis reglats de dansa 
estan emmarcats dins del 
règim especial d’ensenyaments 
artístics, regulats pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
i tenen validesa oficial. Per 
una banda, hi ha el grau 
professional (de 6 cursos, a 
partir dels 12 anys), que es pot 
compaginar amb els estudis 
d’ESO i Batxillerat. S’imparteix 
a l‘Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona (escola 
que integra ESO i dansa), a 
l’escola privada Laie (Alella) 
i a l’escola privada Artemis 
(Tarragona). D’altra banda, es 
poden cursar estudis superiors 
de dansa a l’Institut del Teatre 
adaptats a l’espai europeu 
d’educació superior, que inclou 
els títols de grau, màster i 
doctorat, i permeten obtenir el 
títol de graduat en dansa.  

Pel que fa als estudis no reglats, 
d’una banda, hi ha el nivell 
elemental (per als menors de 
12 anys), que no ofereix cap 
titulació oficial però prepara 
per al grau professional. Tot i 
no ser reglat, paradoxalment, 
Catalunya disposa d’un centre 
únic a tot l‘Estat espanyol que 
imparteix aquest nivell: el 
CEPSA Oriol Martorell, escola de 
primària integrada amb dansa.  

ESTUDIAR DANSA A CATALUNYA

D’altra banda, a Catalunya hi 
ha més de 350 centres que 
ofereixen formació no reglada en 
dansa. Tot i que aquesta formació 
no condueix a una titulació 
oficial, algunes escoles permeten 
assolir un nivell professional. Hi 
ha diferents tipus d’espais que 
ofereixen cursos de dansa:

• D’ una banda, hi ha una 
vintena d’escoles públiques: 
les municipals de dansa i les 
municipals de dansa i música. 
D’aquestes, 6 en són autoritzades. 

• Les escoles de dansa 
autoritzades públiques i privades 
(més de 60), estan regulades 
per la Generalitat i ofereixen 
ensenyaments de dansa de 
diferents tècniques. Els certificats 
acreditatius dels estudis 
realitzats en aquests centres no 
tenen validesa oficial, encara que 
la qualitat i el prestigi dels estudis 
pot estar reconegut dins de la 
professió. 

• D’altra banda, hi ha centres 
de dansa privats no autoritzats, 
que no estan regulats per 
la Generalitat però tenen la 
llicència d’activitats. Aquests 
centres ofereixen cursos de 
dansa de diferents tècniques i 
nivells. Alguns d’ells imparteixen 
tècniques a nivell professional 
que encara no gaudeixen d’una 
titulació oficial a Catalunya 
(jazz, hip hop, dansa del ventre, 
claqué...), així com les tècniques 
reconegudes en els estudis 
reglats. 

• A més a més, hi ha una gran 
varietat d’espais no especialitzats 
en dansa que també organitzen 
cursos i tallers en un format més 
lúdic com ara els centres cívics, 
els casals, els gimnasos, etc.



Formació de qualitat  
per a professionals 

Per ser professional en 
qualsevol sector cal posseir els 
coneixements, l’experiència i les 
capacitats que el mateix sector 
exigeix. Un primer pas cap a 
l’assoliment d’aquests requisits 
és tenir la formació adequada.

FUGA DE TALENTS
A Catalunya l’únic grau superior de 
dansa l’imparteix l’Institut del Teatre. 
Aquest no és suficient per formar 
professionals, fet que provoca una 
preocupant fuga de talents cap a països 
amb formació d’alta qualitat i sortides 
professionals com Holanda, Anglaterra, 
Bèlgica, els EUA, etc. Cal que la 
formació sigui àmplia, diversa i de 
qualitat. Falten models innovadors de 
formació —sensibles a les necessitats 
de la dansa en l’actualitat— no només 
per a ballarins, també per a creadors i 
coreògrafs, pedagogs, teòrics, etc. 

NECESSITAT DE 
DESCENTRALITZAR
A més a més, Catalunya necessita 
repensar l’oferta a nivell territorial, 
ja que l’únic centre públic que 
imparteix el grau professional —que 
a més integra els estudis secundaris 
obligatoris— està a Barcelona, i la 
demanda per a cursar-lo supera molt 
l’oferta disponible; no hi ha prou aules, 
recursos ni condicions per acollir 
aquesta creixent demanda. 

FORMACIÓ CONTINUADA
Més enllà d’una titulació oficial, el 
sector també necessita una formació 
continuada tant en l’àmbit tècnic com 
en el teòric. Un centre com l’Institut 
del Teatre hauria de col·laborar 
estretament amb altres centres de 
caràcter independent que compleixen 
aquesta formació amb recursos molt 
limitats. L’Institut té el potencial per 
convertir-se en l’eix neuràlgic. 

RECOMANACIONS

Impulsar la creació de 
conservatoris públics  
i escoles municipals de 
dansa per tot el territori. 

Millorar el grau 
professional i els estudis 
superiors de dansa de 
l’Institut del Teatre, i crear 
un departament d’estudis 
de postgraus i recerca 
especialitzats en dansa.  

És necessari que els 
recursos de què disposa 
l’Institut del Teatre puguin 
també facilitar una 
formació continuada d’alt 
nivell per a tot el sector.
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Pere Faura
Creador i membre del col·lectiu Creadors 
Independents en Moviment
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Calen nous espais que acullin la creació 
contemporània emergent i interdsiciplinària 
amb un acompanyament a llarg termini -més 
enllà de residències esporàdiques-, i el suport 
administratiu que ajudi als nous creadors a 
construir estructures pròpies de gestió.



Un dels primers requisits per tal 
que el sector es desenvolupi és 
la infraestructura i l’equipament 
adequat per treballar. 

Disposar d’aules en condicions i d’espais 
adequats s’ha convertit sovint en un luxe, 
fet que impossibilita que els professionals 
puguin practicar, assajar o investigar de 
forma continuada i regular.

A més, cal que aquests espais siguin 
assequibles econòmicament i que 
disposin de recursos, material tècnic i 
manteniment per treballar en condicions 
adequades, ja que els processos de 
creació i producció requereixen períodes 
de temps llargs i una inversió econòmica 
important. 

CESSIÓ D’ESPAIS PÚBLICS
Les administracions  públiques  haurien 
de cedir i habilitar espais públics en 
desús. Amb un mínim d’inversió per 
condicionar-los, podrien pal·liar aquest 
buit i així ajudar a projectes o iniciatives 
que tindrien una incidència en el territori 
i que aportarien un valor cultural, social i 

econòmic. També haurien d’oferir espais 
públics disponibles en determinats 
horaris com aules de conservatoris, 
teatres, sales, centres cívics, escoles, etc.

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Un bon exemple de col·laboració és 
el programa de residències que ha 
promogut la Generalitat i el CoNCA. 
Encara manca, però, una política 
continuada de consolidació de les 
residències. Des de 2005 s’han anat 
establint convenis marc amb 16 
poblacions:  
 
Vilanova del Vallès, Santa Coloma 
de Gramanet, Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell, Vilafranca del Penedès, Tremp, 
Barcelona, Esparreguera, Vic, Palamós, 
L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, 
Badalona, El Prat de Llobregat, Reus i 
Mataró. 
 
Aquestes poblacions han cedit espais a 
creadors i companyies que han tingut 
l’oportunitat de treballar en projectes 
enfocats a la formació, la creació, la 
investigació i l’exhibició per promoure la 
dansa i sensibilitzar els diferents públics 

de la població. Aquests programes han 
incidit directament en el territori i han 
esdevingut un motor social, cultural i 
econòmic. 

RECOLZAMENT ALS 
CENTRES DE CREACIÓ
Cal consolidar aquesta xarxa de 
residències i d’infraestructures a 
Catalunya perquè s’incloguin centres 
públics i privats com La Caldera, La 
Porta, La Poderosa, L’animal a l’esquena, 
etc. Espais que donen suport als nous 
creadors, que no tenen estructura de 
gestió i als quals s’haurien de cedir espais 
i acompanyar-los en la producció i la 
gestió de les seves creacions. Aquesta 
xarxa podria, alhora, incentivar la creació 
d’un circuit d’exhibició que permetria que 
la dansa estigués a l’abast de tots els 
ciutadans.

Espais i equipaments  
de creació i producció RECOMANACIONS

Cedir espais per a la 
pràctica, l’assaig i la 
investigació de la dansa. 

Promoure convenis de 
residències amb creadors, 
associacions d’artistes i 
companyies.

Dotar de finançament els 
centres de creació privats 
que ofereixen residències 
de creació i d’investigació 
per a l’impuls en la creació 
emergent.



La creativitat obre noves vies per 
sortir de situacions obsoletes, obre la 
ment i el cos cap a noves possibilitats 
que van més enllà de les regles i 
convencions que regeixen el nostre 
dia a dia. Amb la crisi  és un moment 
claríssim d’arriscar i apostar per la 
creació, hem de fer un SALT.
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Silvia Sant Funk
Creadora del col·lectiu Las Santas  
i co-directora de La Poderosa



La inestabilitat en què viuen 
la majoria de creadors, 
ballarins i pedagogs del sector 
és preocupant. Aquesta està 
provocada per la manca de 
recursos, l’escassa demanda, 
la discontinuïtat de la feina i les 
condicions laborals precàries, 
així com la intermitència i la 
poca definició de les polítiques 
culturals. És prioritari, per tant, 
trobar models que permetin 
reduir la precarietat laboral 
i garantir una estabilitat per 
treballar de forma normalitzada.

FINANÇAMENT PÚBLIC
Les subvencions públiques són 
fonamentals per a la supervivència del 
sector. Per aquest motiu, cal que es 
diversifiquin i s’adaptin al màxim a les 
necessitats reals dels professionals de 
la dansa. Els convenis triennals, per 
exemple, han demostrat garantir un 
marc d’estabilitat a mig termini que ha 
capacitat les organitzacions del sector 

per desenvolupar-se amb normalitat fins 
al 2007. Actualment el sector no disposa 
de garanties de continuïtat mitjançant 
models de finançament públics o privats.

DINAMITZAR EL MERCAT
S’han de rendibilitzar al màxim les 
produccions que es generen a partir 
de la inversió pública i apropar-les al 
ciutadà. Com més contractació hi hagi, 
més autonomia tindrà el sector. Tan 
important és la inversió econòmica 
de l’Administració, com potenciar el 
desenvolupament empresarial del sector 
per disminuir el nivell de dependència 
d’aquests ajuts econòmics.

FINANÇAMENT PRIVAT
Paradoxalment són necessaris els ajuts 
públics per arribar a una certa estabilitat 
econòmica que després permetrà iniciar 
col·laboracions amb el sector privat, per 
cercar patrocini i mecenatge, i deixar de 
dependre exclusivament del finançament 
públic.  

DIVERSIFICACIÓ DELS 
RECURSOS
A banda dels ajuts, l’Administració 
hauria d’aportar altres recursos, com 
les cessions d’espais públics. Caldria 
també que se sensibilitzés amb les 
necessitats dels artistes emergents i 
recolzés iniciatives col·lectives de gestió 
que acullen artistes sense estructura i 
els acompanyen, de  forma continuada, 
en el procés creatiu,  d’investigació, 
de producció artística, de recerca de 
residència, de finançament, etc.  

Models de finançament  
sostenibles RECOMANACIONS

Garantir l’estabilitat i la 
continuïtat  amb ajuts a la 
producció i a la creació, a la 
recerca i a l’exhibició.

Millorar i agilitzar la 
gestió de tots el processos 
administratius dels ajusts.

Promoure convenis de 
2 o 3 anys que ajudin a 
l’estabilitat de creadors i 
organitzacions del sector. 

Proveir els creadors 
d’altres recursos i models 
de gestió.
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és una professió

UNA PROFESSIÓ AMB ESTUDIS 
OFICIALS
En tots aquests àmbits hi ha estudis oficials i validats i, 
per tant, és possible assolir un nivell alt de preparació 
professional. Tot i que el reconeixement social s’està 
intentant equiparar al d’altres països europeus, on 
gaudeixen d’una normalització professional, a casa 
nostra encara ens falta camí per recórrer. A més, 
degut al fort component vocacional de la professió, 
sovint hi ha la percepció que la dansa és més una 
afició que una professió. Per aquest motiu, la funció 
social del professional de la dansa i les seves 
especificitats s’han de recollir i regular degudament 
en la normativa i la legislació corresponents.

UNA PROFESSIÓ DE CURTA DURADA
En el cas del ballarins, la salut és un aspecte clau 
ja que el cos és la principal eina de treball. Aquests 
professionals necessiten un entrenament diari per 
mantenir unes condicions físiques òptimes, com 
passa amb els esportistes d’elit. A més, aquesta 
gran exigència física comporta un risc alt de lesions 

que pot escurçar encara més la vida laboral dels 
professionals. És per això que la formació continuada 
i la reconversió laboral prenen una dimensió especial 
en aquesta professió.

UNA PROFESSIÓ AMB PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL
Una altra de les característiques dels professionals 
és la seva capacitat de mobilitat. La pròpia naturalesa 
de la dansa fa que el seu llenguatge no entengui 
de fronteres territorials. Aquesta singularitat 
atorga la dansa un gran potencial pel que fa al seu 
desenvolupament internacional. D’altra banda, és 
habitual que el professional busqui fora del seu país 
els recursos, la formació, la feina o les oportunitats 
de col·laboració artística més adequats a les seves 
necessitats artístiques o laborals.

UNA PROFESSIÓ AMB ESCASSES 
OPORTUNITATS LABORALS 
Actualment, els principals generadors de l’oferta 
laboral són els creadors i les companyies, juntament 

amb les escoles de dansa. Aquestes estructures són 
i han estat difícils de mantenir, fet que provoca una 
contractació laboral discontínua i que el treballador 
passi per llargs períodes d’atur. La baixa oferta laboral 
obliga els professionals a combinar vàries feines 
per poder sobreviure. L’Estudi de les condicions 
laborals realitzat per l’APdC el 2010 confirma que 
els professionals de la dansa tenen una mitjana 
d’ingressos mensuals de 800 € nets (el 43 % d’aquests 
ingressen menys de 600 € mensuals), pel que fa a 
activitats relacionades amb la dansa.

El proper pas per garantir unes condicions laborals 
mínimes és aconseguir un estatut de l’artista que 
s’equipari als de la resta del centre i nord d’Europa, i 
un conveni laboral que englobi tots els professionals 
de la dansa.

Aquesta situació d’inestabilitat laboral també està 
provocada per la manca de recursos, la intermitència 
de les polítiques culturals i la discontinuïtat de la feina. 

En el sector de la dansa podem identificar, principalment, quatre 
àmbits professionals ben diferenciats: l’artístic, l’educatiu, el de 
la salut i el de la gestió. Aquests àmbits interrelacionats formen 
un sector heterogeni en què coexisteixen realitats molt diverses, 
cadascuna amb les seves necessitats corresponents.
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