
 

CONVOCATÒRIA PER A RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓ A L’APDC 

 
 

INTRODUCCIÓ: QUÈ ÉS L’APdC?  
 

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una associació de caràcter sindical i 

sense afany de lucre creada l’any 1987 amb l’objectiu d’agrupar les persones professionals de la 

Dansa a Catalunya (ballarines, coreògrafes, pedagogues, especialistes en salut i dansa, productores i 

gestores culturals de dansa, mànagers de companyies i totes aquelles persones que tenen una 

activitat professional relacionada amb la dansa),  així com les estudiants d’aquesta disciplina, 

i defensar els seus interessos.  

 

És així com representem les més de 500 persones associades davant les institucions públiques i 

privades, promovem i donem suport a iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajudem 

al seu desenvolupament professional. 

 

L’òrgan màxim de govern de l’APdC és la Junta Directiva, formada per professionals de la dansa 

escollides cada tres anys per les persones associades. L’equip de treball, supervisat per la Junta, està 

format per quatre persones:  

 

• Gerència. 

• Coordinació de projectes. 

• Responsable de comunicació (plaça vacant). 

• Responsable d’administració i atenció al soci. 

 

VACANT DE COMUNICACIÓ 
 

Busquem un perfil de professional en comunicació, amb formació i experiència enfocada a xarxes 

socials i a la comunicació online (web, newsletter...). 

 
TASQUES A REALITZAR 
 

• Gestionar la web www.dansacat.org (en procés de renovació) i elaborar-ne els continguts, 

proposar millores, i fer-ne difusió. 

• Dissenyar i implementar estratègia de comunicació en xarxes socials.  

• Gestionar i dotar de contingut el butlletí mensual de l’associació. 

• Comunicar les accions, formacions i esdeveniments que duu a terme l’APdC. 

• Dissenyar i/o coordinar el disseny del material de comunicació on i offline de l’entitat 

(flyers, cartells, material de difusió...). 

http://www.dansacat.org/


 

• Donar suport a la ideació d’estratègies i campanyes de captació d’associades i dur-ne a 

terme la seva implementació. 

• Redactar, enviar i fer seguiment de notes i convocatòries de premsa. 

• Donar suport puntual a les tasques de producció en diversos projectes de l’Associació. 

 

REQUISITS 
 

• Grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual i experiència en xarxes socials. 

• Coneixements d'anàlisi i ús de dades en comunicació digital. 

• Coneixement del sector de les arts escèniques i de la dansa. 

• Domini parlat i escrit de català i castellà, bon nivell d’anglès.  

• Nocions de Photoshop, inDesign, Mailchimp i WordPress. 

 

ACTITUDS 
 

• Capacitat de treball en equip. 

• Habilitats organitzatives per pensar i planificar estratègicament. 

• Capacitat per inventar i consolidar la feina realitzada. 

• Creure en el treball horitzontal i transversal, sempre tenint definides les responsabilitats de 

cadascú.  

• Actitud d’aprenentatge continu.  

• Valoració positiva del canvi, sense por al risc.  

• Visualització dels errors com una eina de millora. 

• Exigència personal d’una màxima qualitat en tot el que es fa.  

 

CONDICIONS 
 

• Contracte fix, de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, amb període de prova de 6 

mesos. 

• Salari de 1.600 € bruts, 12 pagues mensuals. 

• Data d’inici del contracte: principis de novembre de 2020. 

• Vacances segons conveni. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

Cal omplir aquest formulari, adjuntant CV i una carta de motivació. 

El termini màxim de presentació de sol·licituds és el 25 d’octubre de 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmMTvvn0iq3vNUMiSAebyV6-HyUZNDvS7rxMTi7P7EINT0dA/viewform?usp=sf_link

