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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 450 socis davant les ins-
titucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per 
millorar les condicions laborals i el desenvolupament del professional. 

25 anys defensant els drets dels treballadors de la dansa   

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: Xavier Martínez (president), Anna Sánchez (vicepresidenta) Gem-
ma Calvet (tresorera), Mercedes Recacha (secretària). Vocals: Jordi Cortés, Cecilia 
Colacrai, Sebastián García Ferro, Sabine Dahrendorf.  

Equip oficina: Cèsar Compte (gerència), Sandra Bogopolsky (coordinadora de pro-
jectes), Xènia Guirao (responsable de comunicació), Gemma Daban (Atenció al soci 
i suport a l’oficina), Jetti Hoesnisch (productora acció DID). 

1. Presentació 

Premi Nacional de Cultura 2011en la categoria de Dansa "pel nou impuls amb què ha introduït millo-
res en l'àmbit de les noves tecnologies pel que fa a la  informació, la comunicació i la difusió de la dansa; per la tasca 
d'ajuda i de suport als joves creadors i, sobretot, per continuar lluitant incansablement per un reconeixement digne de 
la professió i per la regulació dels drets laborals del sector de la dansa".  
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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 comme-
morar 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 protagonis-
ta, reconeixent i recolzant l'esforç constant de totes aquelles persones que fan que 
la Dansa sigui un fet i no només un somni. 

 

El DID també és una festa on compartir la passió per la Dansa en tota la seva di-
versitat i una ocasió per a aproximar la Dansa a tothom, acostar-la a la ciutadania. 
Per aquest motiu, al llarg dels anys, l'APdC sempre ha organitzat activitats de 
caire festiu al voltant d'aquest dia i ha fer arribar a la ciutadania la programació 
de Dansa d’arreu de Catalunya amb motiu d’aquesta celebració. 

 

L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa... 
 

Com cada any des del 1989, l'Associació de Professionals de la Dansa de Cata-
lunya (APdC) se suma a aquesta celebració amb un seguit d'actes que volen reco-
llir tota la diversitat de la Dansa, reconèixer l'esforç constant dels seus professio-
nals i acostar aquest art a la ciutadania, a més de difondre altres activitats que te-
nen lloc arreu de Catalunya amb motiu d'aquesta data.   
 
Què fa l’APdC pel DID? 
 
♦ Acció multitudinària de Dansa (més de 250 participants confirmats), d’ 11 es-

tils de dansa, oberta a la participació de tota la ciutadania. 29 d’abril a les 18h 
i a les 18.30h a la Plaça de la Catedral de Barcelona. 

 
♦ L’Agenda de Dansa: recull de tota la programació que es duu a terme a Cata-

lunya amb motiu del Dia internacional de la Dansa, publicació a l’Agenda de 
Dansacat.org i d’una Aplicació Mòbil.  

 
♦ Encàrrec i difusió del “Missatge del DID APdC” a Anna Maleras. 
 
♦ Convocatòria per a escollir un projecte de Dansa i societat al qual destinar la 

recaptació de la gala EX_IT d ‘ex-ballarins de la Cia. IT Dansa.  
 

 
 

2. Dia Internacional de la Dansa 2013 
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Aquest any tornarem a organitzar una acció participativa multitudinària 
amb l’objectiu d’apropar la Dansa a la ciutadania.  Volem explicar que la 
dansa és molt diversa, que hi ha molts estils de dansa i que no entén 
de generacions, tothom la pot gaudir, grans i petits. 
 
29 d’abril, a la Plaça de la Catedral de Barcelona 

L’acció multitudinària es durà a terme el mateix Dia Internacional de la Dansa, el 
dilluns 29 d’abril a la Plaça de la Catedral de Barcelona. Hi haurà dos passis 
de 15 minuts, un  a les 18h i un altre a les 18.30h. L’acció començarà amb la 
lectura del Missatge del DID a càrrec d’ Anna Maleras . 
 
11 estils de dansa 
 
L‘acció comptarà amb amateurs i professionals que ballaran 11 estils de 
dansa: Clàssic, Contemporani, Jazz, Claqué, Flamenc, Bhangra, Tradicional, 
Breakdance, Lindy Hop, Dansa creativa i Dansa lliure. A la darrera part de 
l’acció “coreografia popular”  també es podran afegir vianants espontanis.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. Acció multitudinària de Dansa 

Veure l’acció de l’any 
passat amb més de 700 
participants : 
  
https://vimeo.com/42571375 
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Com serà l’acció? 
L’acció del 29 d’abril durarà uns 15 minuts i estarà dividida en 3 parts: 
 
1) Lectura ballada del missatge del DID '13.  Anna Maleras llegirà el 
missatge que ha escrit amb motiu del DID, mentre tres ballarins de dife-
rents generacions ballaran una coreografia creada per la pròpia Maleras.  
2) Coreografia "Ballem pel DID" (coreografia grupal i coreografia d’estils) 
(♪ "Ballem pel DID" de Sebastián García Ferro)  
3) Coreografia popular (♪ "Ni tu ni nadie" d'Alaska) oberta a la participació 
de vianants espontanis.  
 
Coreografia col·lectiva  
La direcció artística de l’acció multitudinària de dansa està a càrrec de Se-
bastián García Ferro, i Montserrat Iranzo n’és la coordinadora artística.  
La coreografia popular ha estat creada per Montserrat Iranzo, Equip Tu-
danzas i Susie Kellermann, i la coreografia grupal per Maite Bou, Mon-
tserrat Iranzo i Equip Tudanzas. 
 
Les coreografies d’estil han estat creades pels dinamitzadors voluntaris: 
Dansa creativa: Montserrat iranzo, Dansa jazz: Susie Kellermann, Claqué: 
Roser Font, Danza contemporània: Karla Colman, Clàssic: Sílvia Cuesta, Lin-
dy Hop: Pol Prats i Sara Planas, Bhangra: Judith Guasch, Breakdance: Ángel 
Patiño, Flamenc: Isabel Vinardell i María Duran, Dansa lliure: Núria Banal. 
Tradicional: Gerard Palet Tort, Mireia Riu Farrés. 
 
L’objectiu de la coreografia col·lectiva és treBallar junts, no perdre 
l’essència individual però unir-nos per a fer una acció conjunta. 
 
Com s’ha treballat? 
Després de crear les coreografies s’han  gravat en vídeo i s’han difós a 
través de dansacat.org i de les xarxes socials animant a tothom a parti-
cipar. També s’han fet dos assajos presencials. 
 
Més de 300 participants  
Aquest esdeveniment estarà obert a la participació de tota la ciutadania: 
professionals, amateurs, vianants, nens, joves, adults, persones grans,.., per 
aquest motiu no podem precisar el nombre exacte de participants, però tenim 
confirmats al voltant de 300. 

 

3. Acció multitudinària de Dansa 
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  4. Agenda de la Dansa 

Enguany l' Agenda de la Dansa, que recull tota la programació de dansa es 
difondrà on-line a través de www.dansacat.org i a través d’una l’Aplicació 
Mòbil. 

 
L'accessibilitat a Internet mitjançant aparells i dispositius mòbils  i les taule-
tes  no ha parat de créixer durant els darrers anys, per aquest motiu hem 
decidit crear una Aplicació mòbil o App  que es pot descarregar gratuïta-
ment als telèfons o dispositius mòbils. A través d'aquesta APP anomenada 
"Agenda de la Dansa" es pot consultar tota la programació de dansa que 
duu a terme arreu de Catalunya (teatres, escoles, centres de creació i 
centres cívics, activitats dels barris al carrer, etc.) amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dansa. La informació està classificada per províncies i es 
pot veure la ubicació d'aquestes activitats en un mapa. També es pot llegir el 
missatge del DID escrit per Anna Maleras, i llegir notícies de dansa, entre 
d'altres. 
 
La informació publicada en aquesta APP és el resum de la informació que 
trobareu a l'apartat AGENDA de dansacat.org.  
 
Com descarregar l'APP? 
 
Es pot cercar  a Google Play i  a l’APP Store  
 
També es pot descarregar a través del link o el codi QR:  
 
 
http://mobincube.mobi/WNRID  
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  5. Missatge del DID APdC - Anna Maleras 

"El dia de la dansa d'aquest any m'agradaria que fos un record. Records d'agraïment a tots els que han fet possible 
l'evolució d'aquest art al nostre país. 

Records que es remunten -en el meu cas- als anys quaranta, al Palau de la Música, al mestre Joan Llongueras: mú-
sic, poeta, filòsof que impartia classes gratuïtes de rítmica i plàstica per a infants i joves. Records d'aquells especta-
cles que un cop l'any muntava amb vestuari, decorats, orquestra i l'Orfeó Català i on a la mitja part podíem gaudir de 
berenar, coca de la Montserratina per a tots! Records de Joan Magriñà, alumne del mestre Llongueras, que es va 
convertir en el referent de la dansa clàssica a Barcelona, mestre de varies generacions, del cos de ball del Liceu, 
dels solistes i dels primers ballarins; aquells "privilegiats" que podien ballar al Gran Teatre barceloní però amb unes 
condicions laborals precàries o inexistents. Unes condicions que obligaven i obliguen encara ara, a intentar sobre-
viure. Com en els anys seixanta quan el boom turístic de la Costa Brava i Daurada va fer als ballarins canviar les 
puntes i les malles per castanyoles i vestits de flamenc i ballar en hotels amb pistes de ciment, en terrers de ceràmi-
ca de mil formes i mides... Una lliçó de convivència amb altres ballarins i estils com el flamenc o la dansa tradicional i 
els esbarts, grans conservadors de la cultura i l'esperit del nostre poble. Una lliçó de vida. Perquè la dansa, també és 
això, una lliçó de vida, de convivència i lluita constant, per un art que estimes. 

Parlar de records i de generacions, també és parlar de transmissió de coneixements, de traspàs d'experiències. Als 
anys setanta arriba Herman Bonnin a l'Institut del Teatre i la dansa agafa gran protagonisme. L'Institut actua com a 
plataforma d'acollida de professors de primera línea i es converteix en un referent, no només per als alumnes, sinó 
per a la ciutat i pel país. Tots estàvem amb els ulls ben oberts, amb moltes ganes d'aprendre i aquesta energia va 
impulsar la incorporació de noves tècniques amb la mirada posada a Europa. M'agradaria agrair, especialment, la 
feina d'un d'aquests "convidats": Walter Nicks, que no només ens va deixar la seva tècnica de jazz sinó que ens va 
seguir de ben a prop al llarg dels anys, tutelant-nos en aquest camí de descoberta, un camí també compartit amb 
Delfí Colomé: músic, crític de dansa, escriptor, diplomàtic i col·laborador en les estades internacionals de Mallorca, 
Begur i Sitges. 

És en aquest context i sense molts recursos públics que comencen a sorgir els primers grups, col·lectius, creadors i 
coreògrafs amb segell propi català. La imaginació, la creativitat i les ganes de ballar eren l'aval de la professió, sense 
oblidar la paraula "subvenció" que no va aparèixer fins molt més tard, l'any 1982, de la mà del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat. Des d'aleshores tot ha anat fent camí, i el que a mi m'agradaria avui remarcar, és que la política 
d'un país no es pot deslligar del seu art. Hem de demanar a les administracions públiques que no s'oblidin de nosal-
tres, ni del nostre futur, ni de sensibilitzar i educar els més petits, ja que és imprescindible en moments com aquest. 
Tot país té una cultura i la dansa en forma part.” 

 
Anna Maleras és pionera de la dansa moderna i la dansa jazz a Catalunya i sòcia de l'APdC. Professora titulada 
per l'Institut del Teatre de Barcelona, fundà la seva pròpia escola, l'any 1967. Com a ballarina formà part del cos 
de ball del Gran Teatre del Liceu i participà en diversos espectacles tant a Espanya com a l'estranger. Ha estat 
membre del jurat dels Premis Nacionals de Catalunya, premis Tórtola València, Ricard Moragas i Ciutat de Bar-
celona, entre d'altres, i membre del Consell de la Dansa del Ministeri de Cultura. Ha obtingut reconeixements 
com la Creu de Sant Jordi (2008), Premi de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (2004), Premi 
Nacional de l'ensenyament de les Arts (1999), Medalla d'Argent al "Mérito a las Bellas Artes" del Ministeri de 
Cultura (1996), i el Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya (1988). 
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  6. Gala EX_IT / Convocatòria projecte de Dansa i societat  

Diumenge 28 d'abril a les 18 hores tindrà lloc al Mercat de les Flors una gala es-
pecial amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, EX_IT. Aquesta gala compta-
rà amb ex-ballarins i ex-ballarines que han passat per IT Dansa i que ara estan en 
grans companyies internacionals,  i  amb els membres actuals  de la companyia. Es 
reuniran en una funció extraordinària per commemorar els 15 anys de les prime-
res funcions d'IT Dansa, en el marc del centenari de l'Institut del Teatre (1913-
2013).   

La recaptació d'aquesta gala servirà per finançar un projecte que hagi treballat 
activament en la incorporació de la dansa a la societat. Aquest projecte s'escollirà 
mitjançant convocatòria pública de l'Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya, que es farà pública al mes de maig. Es requerirà una trajectòria mínima 
de 2 anys i estar en actiu durant el 2013. El jurat estarà format per un representant 
de: Institut del Teatre, Mercat de les Flors, APdC.  

Programa de la Gala:  

A partir de les 17 hores al vestíbul 

Coreografia d'Eulàlia Bergadà // Coreo-
grafia  IT   

 Sala MAC 18 hores 

Barking Beauty  Coreògraf: Guido Sar-
li  companyia Umma Umma Dance  //
Demodé Coreògraf: Ivan Pérez  // Walking 
on Coreògrafes: Mai Lisa Guinoo i Estela 
Merlos. Rambert Ballet (Londres) //
Performance: Hbanat Nechama Lávele/
AsherBitansky LTD  // Soliloquio Coreògraf: 
Roberto Zappala.  Companyia Zappala 
(Catania) //First Kiss Coreògraf: Tim Rus-
hton.  Danish Dance Theater (Copenhagen) //
En busca de Coreògraf: Gustavo Ramírez //Apple Love Coreògraf: Iker Gómez. 
Free lance (Barcelona) //La Chambre Notre Coreògraf: Sthephan Thoss // In a 
Changing Landscape Coreògraf: Claudi Bombardó Oriol  //Cantata Coreògraf: 
Mauro Bigonzetti //Flight Coreògraf: Johan Inger //Rússia Coreògraf: La Veronal  - 
Marcos Morau // Transicions i performance Ariel Cohen.  Batsheva and Free Lan-
ce (Israel).    

Més informació: http://mercatflors.cat/espectacle/gala-ex-it 
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 ANNEX 1- Col·laboradors  DID 2013 

 
 

 
L’APdC rep el suport de: 


