
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA 

Presentació Dia Internacional de la Dansa 2013 – APdC 
Divendres 26 d’abril, 12:30 hores 

Institut del Teatre (Pl. Margarida Xirgu, s/n. Barcelona) 

 
Amb la presència de Jordi Coca, comissari de les activitats de commemoració del centenari  

de l’Institut del Teatre; Xavier Martínez, president de l’Associació de Professionals de la Dansa  

de Catalunya; Catherine Allard, directora d’IT Dansa; i Mònica Arús, directora executiva  

del Mercat de les Flors.  

 
 

L’Institut del Teatre acull la presentació del Dia 
Internacional de la Dansa 2013 organitzada per l’APdC 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2013 – En commemoració del naixement de Jean-Georges Noverre (1727-

1810), figura clau en la renovació del llenguatge coreogràfic, la UNESCO va convertir el 29 d'abril en el 

Dia Internacional de la Dansa (DID). Com cada any des del 1989, l'Associació de Professionals de la 

Dansa de Catalunya (APdC), l’Institut del Teatre –que enguany celebra el seus primers 100 anys 

d’història– i el Mercat de les Flors se sumen a aquesta celebració amb un seguit d'actes que volen 

recollir tota la diversitat de la dansa, reconèixer l'esforç constant dels seus professionals i acostar 

aquest art a la ciutadania, a més de difondre les altres activitats que tenen lloc arreu de Catalunya 

amb motiu d'aquesta data.  

 

La roda de premsa del Dia Internacional de la Dansa 2013 tindrà lloc el proper divendres 26 d’abril a 

les 12:30 hores a la sala d’exposicions de l’Institut del Teatre, i comptarà amb la presència de Jordi 

Coca, comissari de les activitats de commemoració del centenari de l’Institut del Teatre; Xavier 

Martínez, president de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya; Catherine Allard, 

directora d’IT Dansa; i Mònica Arús, directora executiva del Mercat de les Flors. També hi acudiran 

Sebastián García Ferro i Montserrat Iranzo (direcció artística acció participativa de l’APdC), així com 

els coreògrafs i ballarins que participaran en les activitats que tindran lloc durant el DID:   



• Gala EX_IT al Mercat de les Flors, dissabte 28 d’abril (activitat a partir de les 17 hores, 

espectacle a les 18 hores). Gala especial en la qual hi participaran nombrosos ex-ballarins 

d’IT Dansa que actualment treballen en prestigioses companyies internacionals. La 

recaptació es destinarà a un projecte de Dansa i Societat que s’escollirà a través d’una 

convocatòria pública de l’APdC. 

• Acció ballada de l’APdC oberta a tothom a la Plaça de la Catedral diumenge 29 a les 18 h i 

a les 18.30 h. L’acció comptarà amb més de 300 persones i amb 11 estils de dansa per tal 

de mostrar la seva gran diversitat. A més a més, tots els vianants que ho vulguin s’hi 

podran afegir.  

• Recull de tota la programació (més de 100 activitats) de teatres, escoles, centres cívics, 

etc, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa i la publicació de l’aplicació mòbil  

“Agenda de la Dansa”. 

• Missatge del Dia Internacional de la Dansa escrit per Anna Maleras, pionera de la dansa 

moderna i la dansa jazz a Catalunya, ex-professora de l’Institut del Teatre, Premi Nacional 

de Dansa de la Generalitat de Catalunya (1988) i Creu de Sant Jordi (2008), entre d’altres 

reconeixements.  

 

 

CONTACTES PREMSA 

 

COMEDIA - Maria Muñiz - mmuniz@comedianet.com // 616 26 56 26  

APdC- Xènia Guirao - comunicacio@dansacat.org // 653 893 184 

Mercat de les Flors - Mercè Ros - mros@mercatflors.cat // 93 256 26 00 

Institut del Teatre - Jordi Aubach - aubachgj@institutdelteatre.cat // 932 273 900 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


