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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 el 1987 amb 
l'objectiu d'agrupar i defensar els interessos dels professionals de la Dansa 
a Catalunya (ballarins, coreògrafs, pedagogs, productors, gestors, màna-
gers de companyies, crítics, i totes aquelles persones que tenen una activi-
tat professional relacionada amb la Dansa, així com els estudiants d'aques-
ta disciplina). És així com representa els més de 400 socis davant les ins-
titucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per 
millorar les condicions laborals i el desenvolupament del professional.   

Objectius de l’APdC: 

° Cohesionar el sector i analitzar les seves necessitats.  

° Ser interlocutors del sector. Representar i intervenir.  

° Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per impulsar políti-
ques actives adequades, establint ponts de contactes. 

° Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professio-
nal del sector. 

° Impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la pro-
fessió. 

° Millorar les condicions laborals 

 

Junta Directiva: Jordi Cortés (president), Olga Tragant (vicepresidenta), To-
ni Cots (vicepresident), Anne Morin (tresorera), Anna Roblas (secretària). 
Vocals: Sonia González, Beatriu Daniel, Mercedes Recacha, Xavier Martínez. 

Equip oficina: Tracy Sirés (gerència), Sandra Bogopolsky (coordinadora de 
projectes), Xènia Guirao (responsable de comunicació) i Gemma Daban 
(Atenció al soci i suport a l’oficina). 

 

Presentació 



4 

      
     Dossier de presentació del DID 2010 
     www.dansacat.org 
     projectes@dansacat.org/ 932682473 

Dia  
Internacional  
de la Dansa 

 
2010 

 

 

Què és el Dia Internacional de la Dansa? 
 
El 29 d'abril se celebra mundialment el Dia Internacional de la Dansa (DID). 
El Comitè Internacional de Dansa de la UNESCO proposà aquesta data per 
commemorar el naixement de Jean-Georges Noverre (29 d'abril de 1727), 
considerat el pare del ballet modern. 

 

Cada any el DID converteix la Dansa en la gran protagonista, reconeixent i 
recolzant l'esforç constant de totes aquelles persones que fan que la Dansa 
creixi dia a dia. 

 

El DID també és una festa on compartir la passió per la Dansa en tota la 
seva diversitat i una ocasió per aproximar la Dansa a tothom 
L'objectiu del DID sempre ha estat el d'acostar la Dansa a la ciutadania. I al 
llarg dels anys, l'APdC sempre ha organitzat activitats de caire festiu al vol-
tant d'aquest dia. Sempre amb el propòsit de fer-ne màxima difusió a tra-
vés dels mitjans de comunicació i aconseguir sensibilitzar la ciutadania.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               Retrat de Jean– Georges Noverre 

Dia Internacional de la Dansa 
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Antecedents 2009 
 
Al 2009, l’APdC va dur a terme: 

 
♦ La publicació de El Dia D, monogràfic inserit a El Periódico que va 

arribar a més de 250.000 llars i del que es va fer 5.000 exemplars 
extres que es distribuiran a teatres, escoles, centres de crea-
ció,...L’encartable, a més, va recollir tota la programació de Dansa 
d’arreu de Catalunya, que es va fer en motiu del Dia Internacional. 

♦ L’organització de l’Acció participativa oberta a tothom al pati de les 
Dones del CCCB. Es va tractar d'una coreografia senzilla a l’abast de 
tothom: ballarins, no ballarins, grans i petits. Es va basar en l'adap-
tació de Fuero(n) de Germana Civera, premi ciutat de Barcelona 
2009. 

♦ Cada any la UNESCO fa arribar a la ciutadania el missatge del Dia 
Internacional de la Dansa. Al 2009, vam voler fer-ne un de propi i 
vam encarregar-lo a una figura emblemàtica de la Dansa catalana i 
una de les sòcies fundadores d'aquesta associació: Montse Colomé, 
coreògrafa independent . 

Més de 250 persones van participar i veure l’acció, Va ser una trobada 
plena de màgia per la gent del sector i tota la gent interessada pel món 
de la Dansa.  

♦ La Roda de premsa anual va estar dedicada a donar a conèixer els 
valors de la dansa en la societat, en l’àmbit educatiu i en el terapèu-
tic. Nombrosos mitjans es van fer ressò (veure Annex 1).  

 

  

Dia Internacional de la Dansa 

Mireu les vídeos de l’acció 
a www.dansacat.org/
actualitat/1/513  i 
www.youtube.com/watch?
v=HbcPHABNSL0  
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L’acció participativa 
 
Aquest any tornarem a organitzar una acció participativa i perseguirem els 
mateixos objectius que l’any passat: apropar la Dansa a la ciutadania i per-
metre a tothom experimentar la Dansa.  Per aquesta raó, el tema d’aquest 
any és la Dansa integrada. Aquest tipus de dansa, com el seu nom indica, 
integra a ballarins que tenen algun tipus de discapacitat -ja sigui física, psí-
quica, o sensorial– i ballarins sense discapacitat. 
 
L’acció participativa de Dansa Integrada es farà en un espai públic i 
emblemàtic del centre de Barcelona: Es durà a terme a l'últim tram de 
les Rambles de les Flors (davant de l' Ars Santa Mònica i la Conselleria de 
Cultura) a les 13:30h. Aquest esdeveniment, obert a la participació de to-
ta la ciutadania, estarà sota la direcció artística de Toni Mira i Clàudia 
Moreso (de la companyia Nats Nus), i comptarà amb la música en directe 
de Carles Santos. 
 
Comptarà també amb la participació voluntària de professionals i amants 
de la Dansa, que es reuniran per a compartir amb els vianants la seva 
passió per la Dansa.  
 
 
 
 

Dia Internacional de la Dansa 2010 
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El Missatge 
 
"Avui és un gran dia per a la dansa!  
 
Avui, per fi, la dansa arriba oficialment i amb el reconeixement merescut a tot-
hom!  
Arriba a totes les persones: petites i grans, baixetes i altes, a les més rodonetes i 
a les més primetes. Arriba a les persones d'altres cultures, amb altres creences; 
arriba  a les persones cegues i sordes; arriba als nens i nenes, joves i adults, amb 
la síndrome de Down, amb la síndrome X fràgil i amb altres síndromes.  
Arriba a les persones amb lesió medul·lar, amb paràlisi cerebral, amb malalties 
musculars degeneratives, i altres patologies. I arriba a les persones de qualsevol 
edat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i amb diversos trastorns 
mentals.  
La dansa, com l'aigua en la terra, penetra i s'infiltra a dins del cos de tots i cadas-
cun de nosaltres per a treure-li tota la seva capacitat de crear un gest nou, un mo-
viment o una expressió que encara no havia descobert.  
Tothom pot experimentar la sensació de vibrar, deixant-se anar amb el ritme de la 
música, amb el ritme del vent, de la pluja o amb el ritme del silenci, amb el ritme 
del SEU COS.  
La dansa allibera cos i ment. Balla!, no hi ha competitivitat. En el teu intent d'avui 
obriràs una via per a gaudir del teu propi cos amb noves sensacions. Viu-les!  
La dansa et guiarà en la camí de la teva realització com a persona en tots els 
àmbits de la vida, et donarà força i il·lusió per a seguir endavant i obrir les portes 
d'una vida diferent que, amb l'esforç, ompliràs de satisfaccions.  
TU pots ballar, tothom pot ballar, mou-te! Trobaràs la teva capacitat de gaudir de 
la dansa.  
Avui, és un gran dia per a la dansa!  
Avui, per fi, la dansa ha arribat a tothom!"  
 
 
Jannick Niort, mestra de dansa i directora de la Fundació Psico-Art de Catalunya. 
Ballarina professional de 1970 al 1990, ha treballat a la TV, al cinema i en gires per 
França, Espanya i Japó; i ha format part de companyies de renom com la de Ra-
món Solé. Llicenciada en psicologia i diplomada en dansa, a mitjan dels 80 s'espe-
cialitza en dansa i discapacitat, i al 1989 crea la Fundació Psico-Art de Catalunya, 
centre d'activitats artístiques per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/
o  sensorial. Fundació que actualment dirigeix i que va rebre el Premi Dansacat 
2009 en la categoria de "Dansa i societat". Paral·lelament a aquesta tasca, treballa 
com a psicòloga, i és docent en postgraus, màsters, seminaris i actes en relació 
amb la dansa i la discapacitat. A més, està acabant la seva tesi doctoral a INEFC.  
 
 

Dia Internacional de la Dansa 2010 

Més informació sobre la Fundació 
Psico-Art de Catalunya a  
http://psicoart.voluntariat.org 
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Carles Santos 
 
Artista integral que parteix d'una llarga carrera com pianista, director i 
compositor. La suma d'aquestes facetes unida a l'experiència i la reflexió 
acumulada en altres àmbits artístics cristal·litzen en els seus múltiples tre-
balls escènics, musicals i plàstics que li han valgut el reconeixement inter-
nacional per l'originalitat de les seves propostes i el rigor de la seva realit-
zació. Ha guanyat, entre altres, el Premi Nacional de Composició de la Ge-
neralitat de Catalunya al 1990, el Premi Ciutat de Barcelona de la Música al 
1993, el Premi Cuitat de Barcelona a la projecció internacional al 1996 y di-
versos Premis Max per les seves obres.  
 
Des de sempre Carles Santos ha tingut una vinculació molt especial amb el 
sector de la dansa catalana amb diversos projectes. 
 
Direcció artística: Toni Mira i Clàudia Moreso 
 
Toni Mira és director i coreògraf de la companyia de dansa Nats Nus amb la 
que ha creat més de quinze espectacles que s´han representat en més de 
vint països dels cinc continents. També ha coreografiat per a nombroses 
companyies de dansa europees i en diverses obres teatrals i musicals de la 
ciutat de Barcelona. Va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona 2009. 
 
Clàudia Moreso és coreògrafa i co-fundadora de la companyia Nats Nus.  
Des de la seva fundació ha participat en la concepció de molts dels especta-
cles de Nats Nus. Creadora de la companyia de dansa per a tots els públics 
Nats Nens. 
 
 

Dia Internacional de la Dansa 2010 

Més informació sobre Carles 
Santos a  
www.carles-santos.com  
 
Més informació sobre Toni 
Mira i Claudia Moreso a 
www.natsnus.com  
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L’agenda de la Dansa 
 
Des de 2007 l’APdC encarta a El Periodico la publicació “El Dia D” amb 
l’objectiu d’inserir la Dansa a la societat, recollint i mostrant a la ciutadania 
la programació de la Dansa dels teatres i centres d’ arreu de Catalunya, 
alhora que un recull de textos entorn a diferents temes d’interès sobre la 
Dansa. Al 2010 no podrem fer l’encartable com a tal donat que El Periódico 
ha triplicat les seves tarifes i ja no ens pot fer un preu tant reduït com ens 
feia i ens resulta impossible assumir el mateix cost. Per tant farem una in-
serció publicitària de dues pàgines en les que hi haurà tota la programació 
de Dansa de Catalunya amb motiu del DID dels dies 23 d’abril al 2 de maig 
i el missatge del DID que encarregarem a un professional de la Dansa de 
Catalunya. Publicarem l’Agenda de la Dansa al suplement Que fem? de La 
Vanguardia, que té una difusió de més de 200.000 exemplars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roda de premsa 
 
La roda de premsa és el moment per excel∙lència en què l’APdC té més 
contacte i presència als mitjans de comunicació. Aquest 2010 es celebrarà  
el mateix 29 d’abril (DID)  a la Sala D’actes del Centre d’Arts Santa Mònica, a 
les 13:00h. 
 
Esperem tenir una bona acollida als mitjans donat que és el dia de la Dansa 
i per si sol ja és un fet noticiable. La convocatòria de premsa es realitzarà 
amb el recolzament de La Costa Comunicació, empresa amb la que 
col∙laborarem habitualment, i que té una gran experiència en comunicació 
cultural. 

Dia Internacional de la Dansa 2010 
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 ANNEX 1- Recull de premsa: Dia Internacional de la Dansa 2009 

Recull de premsa  
 
 DIARIS 

 
 
 AGÈNCIES 

 
 
 RÀDIOS 

 
 
 REVISTES  

 

La Vanguardia 

El Periódico + Monogràfic especial inserit a 
El Periódico el 25/04709 

El País 

El Punt (Totes les edicions) 

Avui 

Segre 

El Mundo 

20 minutos Barcelona 

El Periòdic d’Andorra 

Agència EFE 

Agència Europa Press 

Agència ACN 

Punto Radio- “Protagonistas” amb Luis del Olmo 

RNE – Ràdio 4 “Informatius” i “Nautilus” 

RNE- Radio 3 “Hoy empieza todo” 

Com Ràdio “Sintonia Matinal” 

Catalunya Ràdio “Informatius” 

Ràdio Barcelona – SER “Informatius” 

COM Ràdio “Informatius” 

Icat FM- “Cabaret elèctric” 

SUSY Q 

  
 TELEVISIONS 

 
 
 WEBS 

 
 ... 

c33 “Nydia” 

TV3 “Informatius” 

TV3 “Ànima” 

TVE “Informatius” 

TVE “Continuarà” 

3cat24 

BTV “Informatius” 

TV Ciutat Bella 

Canal Cultura Bcn.cat 

ADN 

Terra 

Cultura 21 

El Público 

Hoy Mujer 

Soitu 

Yahoo 

El confidencial 

Vivelohoy 

Vilaweb 

3cat24 

Barna21 

Cyberpadres 

El Debat 

La Malla 

Danza Ballet 

La Netro 
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 ANNEX 1- Recull de premsa: Dia Internacional de la Dansa 2009 
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 ANNEX 1- Recull de premsa: Dia Internacional de la Dansa 2009 
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 ANNEX 2- Patrocinadors i col·laboradors de l’APdC 

♦ 9 espiral, associació per a la dansa i la creativitat 
♦ Ajuntament de Sabadell 
♦ Àrea, espai de dansa i creació 
♦ Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades 
♦ Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya 
♦ Auditori del Centre Cultural de les Corts 
♦ Cabriolé Dansa 
♦ CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
♦ CobosMika Company 
♦ Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts del Moviment 
♦ Consorci Transversal, xarxa d'activitats culturals 
♦ Danstage-Sant Cugat 
♦ Dinàmica complements 
♦ El Periódico de Catalunya 
♦ En l'Aire escola de dansa 
♦ Escola de balls de saló Vicenç Torremadé 
♦ Escola de Dansa i Teatre Musical Contreras 
♦ Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa 
♦ Fundació IL3-UB 
♦ Fundació Teatre Fortuny 
♦ Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa 
♦ Harlequin Europe 
♦ ICat-FM 
♦ Institut del Teatre  
♦ Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida 
♦ Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa 
♦ Institut Ramon Llull 
♦ La Caldera, centre de creació 
♦ Lùdic3 
♦ Menkes 
♦ NU2's associació per a la creació 
♦ OAM Centre Cultural Sant Cugat 
♦ Oficina de Difusió Artística - Diputació de Barcelona 
♦ Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Mataró 
♦ SGAE 
♦ Teatre Nacional de Catalunya 
♦ Trànsit Projectes 
♦ TV3 

 
 
 
 
 
 
L’APdC té el suport de: 


