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El sector de la dansa signa el seu primer pacte laboral

Marta Porter
Un dels sectors més desestructurats del panorama escènic ha estat des de sempre el de la dansa. Ara,
alguns dels seus professionals han signat un pacte pel qual s'estableixen uns mínims laborals que els
signants, catorze companyies catalanes, es comprometen a complir, i es deixa la porta oberta a altres
companyies privades que s'hi vulguin afegir -a Catalunya n'hi ha més de 40-. Entre els requisits aprovats
hi ha el sou base que ha de cobrar un ballarí, quin tipus de relació contractual estableix amb la
companyia, les condicions de treball i les hores setmanals, entre altres punts.
Aquest pacte, fruit de dos anys de converses, no té la força jurídica d'un conveni laboral -"que no es
podia fer, ja que en dansa no existeix una Patronal constituïda", segons va explicar la gestora Teresa
Carranza-, però és un primer pas per, d'aquí a tres anys, signar un acord jurídic definitiu.
Toni Mira, president de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), va assegurar
que el Pacte Laboral "és només un pas, però un pas important, valent i necessari" per regularitzar el
sector.
La firma d'aquest Pacte coincideix amb l'anunci del departament de Cultura de la Generalitat
d'augmentar en un 288,86% la dotació pressupostària destinada a la dansa. "Sembla que per primer
cop les coses comencen a anar bé -apuntava Mira-. Les institucions tenen còpia del Pacte i dins la
cúpula política hi ha gent sensible a la dansa, cosa que no passava amb l'anterior govern. D'entrada
se'ns reconeix un deute històric, se'ns augmenta la subvenció en gairebé un 300% i ens volen a la taula
per analitzar la problemàtica. Tot això em fa ser particularment optimista", seguia Mira.
Juan Carlos García, director de Lanònima Imperial, es es va mostrar molt satisfet i definia el pacte i
l'apujada de subvencions de "moment històric", mentre que Inés Boza, directora de Senza Tempo,
explicava que "cal fer més passos i crear una patronal o Associació de Companyies".

Toni Mira, president de l’APDC
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