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L´Associació Cultural de Dansa de les Illes Balears té com a base fonamental potenciar de la 
Dansa a nivell creatiu i pedagògic.
Per això, la major tots els diners  recaptats  en les Gales de Dansa aniran destinats a la 
producció de projectes escènics  artístics  de Dansa i suport en l`àrea pedagògica per la 
formació de Ballarins ,finançant una part del projecte o fins i tot la seva depenent de les 
votacions rebudes.

Projecte 2013

Per a  l´any 2013 l'associació ha resolt destinar a aquest projecte l’import de 3.420€. 
L'associació finançarà dos projectes escènics artístics amb una quantia màxima de 1.110€ 
cadascun i dos projectes pedagògics amb una quantia màxima de 600€ cadascun.
Tots aquests  diners s’hauran de justificar de la manera que indiquin les bases que explicarem a 
continuació.

Bases 

-Qualsevol persona associada a l´ACDIB pot presentar un projecte en solitari o en col·laboració 
amb altres persones.
-Només es pot presentar un projecte per persona associada però si se pot col·laborar amb 
altres projectes.
- Podran presentar projectes escènics artístics de qualsevol índole els  majors de 18 anys que 
estiguin associats.
- Podran presentar projectes pedagògics o beques a partir de 14 anys, en el cas dels  menors 
d'edat hauran d'adjuntar un document de conformitat de pares o tutors legals i els  diners es 
destinaran als mateixos que supervisaran les despeses.
- S´han de presentar els projectes  ben elaborats i documentats amb les indicacions que 
donarem a continuació.
- Hi haurà un termini de presentació , un termini d’exposició y una resolució que indicarem a 
continuació.
-S´han de especificar les despeses del projecte i posteriorment justificar-les. 



Com presentar el projecte

Els projectes es classificaran en dos sectors:

- Projectes escènics
Es podran presentar projectes escènics de qualsevol índole (artístics, visuals, de creació..) i 
justificar a què es destinarà el finançament ( producció, creació, lloguer d'espai...) 

- Projectes pedagògics o beques
Es podran presentar projectes pedagògics de qualsevol índole per al finançament de la 
contractació , el lloguer de l'espai i el trasllat d'un docent o creador per a la realització d'un 
curs o taller.
També es podran sol·licitar beques per a la millora o desenvolupament dels  estudis o 
l'evolució de la carrera d'un ballarí justificant l'import del curs, trasllat, estada o dietes del 
mateix.

Abans de començar hauries de tenir clar i explicar:
-Què és el que vols fer.
-Com ho faràs.
-Quin ús es farà dels diners .
-La teva capacitat per dur a terme el projecte.
-La identitat de les persones que componen el teu equip (si s'escau)
-El “timing” del projecte

Funcionament

El termini de presentació dels projectes serà del 25 de juliol fins al 10 de setembre del 2013.

Del 10 al 20 de setembre un jurat a determinar seleccionarà els projectes que es podem presentar a 
votació seguint els criteris de qualitat i viabilitat i que compleixin els requisits esmentats en les directrius.

Un cop publicats els projectes que hagin passat la preselecció hi haurà un termini del 20 de setembre  
fins al 31 d´octubre durant el qual els socis podran valorar i votar els projectes a través de la pàgina 
web.
 
Un cop finalitzat aquest procés hi haurà un temps de deliberació per part del jurat i de recompte del vots 
dels socis.

El jurat estarà composat de 5 figures; Una persona de la junta directiva de l’ACDIB, un/a  ballarí/na, un 
professor de dansa, un gestor cultural  i el quart jurat serà el vot dels socis. 

La resolució es donarà el 17 de novembre del 2013.



Directrius

Per presentar el projecte hauràs d’omplir el formulari que trobaràs a la nostra web.

El projecte s´haura de presentar per escrit  i juntament amb un vídeo d´uns 2-3 minuts.

El títol del projecte ha de ser simples, concret i fàcil de recordar. 

La descripció del projecte ha de ser breu però ha d’estar ben explicada.

El vídeo, mira de fer-lo entenedor i que pugui agradar als associats. Per  això t'aconsellem:
- Fer una introducció
- Explicar la història del projecte o bé una amb la descripció d’una persona física o mitjançant 
assajos o proves que et puguin ajudar a una millor explicació .
- Demanar el suport i explicar perquè el necessites.
Els  vídeos els  hauràs de penjar-los a Youtube o Vimeo (són serveis gratuïts) i després enviar-
nos el enllaç juntament amb la descripció del projecte dins el termini de presentació. Les mides 
i formats són les que estableixen aquests portals.

Juntament hauràs de presentar un dossier explicatiu del teu projecte amb les teves dades.

Quin ús es farà dels diners recaptats
Abans d’establir els  nivells i els  preus, has de tenir present que tenen la mateixa importància 
els projectes petits que els grans.
És molt important explicar bé que es farà exactament amb els diners. Posar un pressupost i 
explicar les despeses. És per aquest motiu la importància establir un objectiu econòmic realista 
i un període de temps per arribar-hi.

La teva capacitat per dur a terme el projecte
Hauràs de presentar el teu currículum o biografia.

La identitat de les persones que componen el teu equip (si s'escau)
Si els  projectes es fan amb col·laboració d’altes persones hauràs  d´explicar quina funció faran i 
una petita biografia d´aquestes.

El “timing” del projecte
Hauràs de explicar quina durada té el procés de creació d´aquest projecte i quan serà la 
presentació del mateix.

Promoció del projecte
Una vegada s'iniciï el terme d'exposició els projectes seran penjats a la nostra pàgina web i es 
podrà fer campanya o publicitat sobre els mateixos.

Envia un correu electrònics  als associats, utilitza el teu bloc personal, el teu facebook, i el teu 
twitter per posar al corrent a tothom.



Tancament del projecte
Un cop tancat el termini de presentació hi haurà un termini de reflexió per part del jurat i de 
recompte de les votacions.

El dia 17 de novembre es donarà la resolució dels  projectes  seleccionats. Posteriorment en el 
termini de 30 dies es  donaran els diners, prèvia signatura d'un contracte de compromís de 
compliment de les bases establertes.

Un cop obtinguda  la microajuda el representant del projecte disposarà d´un termini d´un any 
(tot l´any 2014) per presentar les factures de les despeses i per fer una presentació del 
projecte.
Tots els projectes amb el suport de l´associació hauran d´incloure el logo de l´associació en 
totes les publicitats o medis en els que es publiqui el projecte.
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CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES ESCÈNICS I PEDAGÒGICS

S'obre la convocatòria per les MICRO AJUDES ACDIB 2013.

Es valoraran positivament les estrenes i/o l'execució de tallers específics com a complement a 
la representació.

A aquesta convocatòria podran optar les companyies professionals, artistes individuals i 
estudiants de diversos estils, que ho desitgin i enviïn el següent material abans del 10 de 
setembre del 2013 al correu info@acdib.com amb el títol del mail Microajudes.

- Formulari d'inscripció degudament emplenat.
- Dossier del projecte
- Enllaci de vídeo del projecto
- Currículum de qui ferm el projecte

A més d'altres objectius comuns a qualsevol activitat cultural es persegueixen els següents 
objectius:

 Fomentar l'art de la dansa en totes les seves variants i posar-ho a l'abast tant d'estudiants i 
docents com del públic en general.

 Aportar una nova dimensió cultural a la ciutat a través d'actuacions, classes magistrals, etc.
 Promoure la dansa com a expressió artística i contribuir a la difusió de la cultura i el 

desenvolupament regional.
 Incentivar la creació escènica potenciant la diversitat de llenguatges i enfortir el circuit

Palma de Mallorca, a 25 de juliol de 2013

mailto:info@acdib.com
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FICHA INSCRIPCIÓN
DADES DE LA COMPANYÍA O SOLICITANT DEL PROJECT

NOM

DIRECCIÓ

C.P. - POBLACIÓ

TELÉFONS

E-MAIL

PÀGINA WEB

CIF DE LA COMPAÑIA O 
DNI DEL SOL·LICITANT

DADES DEL REPRESENTANT

NOM

DIRECCIÓ

TELÉFONS

E-MAIL

DADES DEL PROJECTE

TÍTUL

PROJECTE ESCÈNIC PROJECTE PEDAGÒGICS

COREÓGRAF

DIRECTOR

DURADA

PRESSUPOST

PERSONAL PARTICIPANT EN EL PROJECTE

NOM DNI ROL
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AUTORIZACIÓ

Don/Dña _____________________________ amb document d'identitat nombre ____________, de nacionalitat 
_____________ i  amb domicili en ________________________________________________, com a 
Representant, de la companyia/artista o Projecte________________________

AUTORITZO

A l'organització de ACDIB, a prendre imatges fixes o en moviment de l'espectacle o projecte 
_________________________________. en el marc  del  desenvolupament del projecte tant escènic com a 
pedagògic, amb finalitats exclusivament promocionals, podent aquestes ser publicades a la pàgina web de ACDIB 
cedides a mitjans periodístics i/o de difusió de qualsevol  mitjà o tipus. Així mateix, entenc que els arxius enviats 
passaran a formar part de la videoteca especialitzada de ACDIB.

Autoritzo també al  fet que aquest mateix treball sigui  mostrat a la pàgina web de ACDIB, en l'apartat corresponent, 
amb link a aquesta pàgina .________________________________________________________, sobre la qual 
ostento representació i amb esment dels noms de la companyia o sol·licitant del projecte.

A l'efecte del  que es disposa en la llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter personal, i sobre la 
base de la seva participació en la convocatòria per els MICRO AJUDES ACDIB 2013, accepto la següent clàusula 
d'informació i consentiment per a tractament de dades.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

En compliment del  que es disposa en la Llei  Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
l'Associació de dansa de les illes Balears (ACDIB) i la seva organització, li comunica els següents extrems:
 
1.- Les dades aportades seran incorporats a un fitxer titularitat de l'organització, amb la finalitat del Registre de 
persones físiques i jurídiques.
 
2.- Atorgo lliure i  voluntàriament el meu consentiment exprés per al tractament de les dades aportades, així com la 
seva conservació.
 
3.- Així mateix estic  informat que les dades poden ser comunicats a les Administracions Públiques o altres Entitats 
relacionades amb les finalitats aquí contractades (bancs, etc..), i  atorga a aquest efecte el seu consentiment, en 
compliment amb l'article 11 de la L.O.P.D.
 
4.- En compliment amb el que es disposa en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual  s'aprova el  Reglament 
de desenvolupament de la Llei  Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, sé que puc exercir 
els drets que m'assisteixen d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades personals mitjançant 
comunicació per escrit dirigida a ACDIB, info@acdib.com .

Signat

En, ................................... a ............ de .............................................. de 2013
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