
Dia Internacional de la Dansa  
29 d’abril de 2010 

 

DOSSIER DE PREMSA  

 
 
 
 
  

 

 
DANSA INTEGRADA 

Cia. StopGap 



2 

      
      
Dossier de premsa        comunicació@dansacat.org/ 932682473 
                             sandra@lacosta.cat/ 933103888  
        www.dansacat.org 

 
Dia  

Internacional  
de la Dansa 

 
2010 

 

 

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 tota la ciutadania. Al 
llarg dels anys, l'APdC sempre ha organitzat activitats de caire festiu al vol-
tant d'aquest dia amb el propòsit de fer-ne màxima difusió a través dels 
mitjans de comunicació i aconseguir sensibilitzar la ciutadania.  

 
L’APdC dóna a conèixer la Dansa integrada 
“La Dansa no entén de discapacitats, tothom pot ballar” 
 
Com cada any l’APdC té l’objectiu d’apropar la Dansa a la ciutadania i do-
nar-la a conèixer. Enguany hem decidit donar a conèixer una realitat 
emergent al nostre país, la Dansa integrada, volem donar a conèixer 
aquest tipus de Dansa i els projectes que s’estan duent a terme, reforçant 
el nostre missatge de “tothom pot ballar i gaudir de la Dansa, la Dansa no 
entén de discapacitats”. Per aquest motiu, hem organitzat una acció de 
Dansa integrada oberta a tothom a La Rambla, i hem encarregat el mis-
satge del Dia Internacional de la Dansa a Jannick Niort, directora de la 
fundació Psico-Art de Catalunya. 
 
 
 
 
 

 

 

Dia Internacional de la Dansa 

Jean-Georges Noverre  
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Què és la Dansa integrada? 
Quan parlem de Dansa integrada entenem aquella Dansa composada per intèrprets amb discapacitat 
(física, psíquica o sensorial) i intèrprets sense discapacitat.   
 
La Dansa integrada és aquella Dansa on els processos d'aprenentatge i de creació es donen sempre 
en grups mixts de persones amb i sense discapacitat. En aquesta forma de concebre la Dansa les di-
ferències no s'oculten sinó que augmenten el joc de la diversitat com matèria d'expressió. Aquesta és 
una Dansa on no només s'accepten tots els cossos, totes les ments amb les seves diferències, sinó 
que aquesta diferència és el que la fa genuïna.  
 
Acció participativa de Dansa integrada oberta a tothom– APdC 
Aquest any l’APdC tornem a organitzar una acció participativa amb l’objectiu d’apropar la Dansa a la ciutadania 
i permetre a tothom experimentar la Dansa. L’acció participativa de Dansa Integrada es farà en un espai 
públic i emblemàtic del centre de Barcelona: l'últim tram de la Rambla (davant de l'Arts Santa Mònica) di-
jous 29 d’abril a les 13:30h. Aquest esdeveniment, obert a la participació de tota la ciutadania, estarà sota la 
direcció artística de Toni Mira i Clàudia Moreso, i comptarà amb la música en directe del pianista Carles San-
tos (Bujaraloz by Night). 
 

Comptarà també amb la participació voluntària de pro-
fessionals i amants de la Dansa, i de persones amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que es 
reuniran per a compartir amb els vianants la seva passió 
per la Dansa. L’APdC ha contactat amb més de 100 
centres (col·legis d’educació especial, tallers ocupacio-
nals i centres de treball de persones amb discapacitat), i 
comptarà amb més de 80 participants d’aquests cen-
tres. Els centres participants són: STO LA SINIA, centre 
de disminuïts físics greument afectats (15 persones); Ta-
llers ocupacionals amb joves amb discapacitat psíquica- 

La Gavina (30 persones);  SOI i STO GRUPDEM II, centre de discapacitats intel·lectuals  (34 participants); Escola 
Fasia Sarrià, centre amb persones que pateixen deficiències psíquiques i/o trastorns del caràcter i de la perso-
nalitat  (6 persones). Toni Mira i Clàudia Moreso han estat a aquests centres fent diversos  assajos de l’acció. 
 

L’acció comptarà amb més de 180 persones confirmades i tota aquella 
gent que s’hi vulgui afegir 

 
 
 
 

L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa 2010... 
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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 15 espectacles que s´han representat en més de 20 països. Tam-
bé ha coreografiat per a nombroses companyies de Dansa europees i ha treballat 
a les presons amb diversos projectes de dansa. Va obtenir el Premi Ciutat de Bar-
celona 2009 i recentment el Premi Nacional de Dansa.  
 
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 espectacles de Nats Nus. 
Creadora de la companyia de Dansa per a tots els públics Nats Nens. 
 
www.natsnus.com 
 
 
Música en directe: Carles Santos 
 
Artista integral que parteix d'una llarga carrera com pianista, director i composi-
tor. La suma d'aquestes facetes unida a l'experiència i la reflexió acumulada en 
altres àmbits artístics cristal·litzen en els seus múltiples treballs escènics, musi-
cals i plàstics que li han valgut el reconeixement internacional. Ha guanyat, entre 
altres, el Premi Nacional de Composició de la Generalitat 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 i diversos Premis Max. Des de sempre ha tingut 
una vinculació molt especial amb la Dansa catalana. 
 
www.carles-santos.com 

Acció participativa de Dansa integrada oberta a tothom 

Fruit de la col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el CoN-
CA i la Xarxa Transversal, l’Anella Cultural transportarà l’acció de La Rambla i la lectura 
del missatge per streaming als portals www.dansacat.org i www.conca.cat, i en directe al 
Teatre Principal d’Olot.  
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"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; arri-
ba  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 
moviment 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'a-
vui 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!"  

Missatge del Dia Internacional de la Dansa 2010 

Més informació sobre la Fundació Psico-Art de Catalunya a http://psicoart.voluntariat.org 

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 compa-
nyies de renom com la de Ramón Solé. Llicenciada en psicologia i diplomada en dansa, a mitjan dels 80 s'es-
pecialitza en Dansa i discapacitat, i al 1989 crea la Fundació Psico-Art de Catalunya, centre d'activitats artísti-
ques 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.  

Jannick Niort 
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L’APdC ha recollit tota la programació de Dansa de Catalunya amb motiu 
del DID, i ha fet una na inserció publicitària de dues pàgines en les que hi 
ha més de 150 activitats que es duen a terme dels dies 23 d’abril al 2 de 
maig a teatres, escoles, centres cívics, centres de creació, etc., amb motiu 
d’aquesta celebració. L’agenda de la Dansa també recull el missatge del 
DID que hem encarregat a Jannick Niort.  
 
L’Agenda de la Dansa va aparèixer al suplement Que fem? de La Vanguar-
dia divendres 23 d’abril,  (difusió de més de 200.000 exemplars).  
 
La programació també es pot trobar de manera ampliada a la secció de pro-
gramació de  www.dansacat.org. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agenda de la Dansa 
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La Dansa integrada a Catalunya 2009-2010 
 
Alguns esdeveniments que han fet de la Dansa Integrada una tipus de Dansa emergent a Catalunya: 
 

♦ S’estrena V.I.T.R.I.O.L d’Alta Realitat/Jordi Cortés, espectacle de Dansa integrada. 
♦ Thomas Noone, resident del SaT, és convidat a fer una coreografia a la cia. anglesa StopGap. 
♦ Jordi Cortés Organitza a Catalunya diversos tallers de Dansa integrada.  
♦ La Candoco Dance Company, cia. de referència internacional de Dansa integrada , actua al Sant Andreu 

Teatre 
♦ La Fundació Psico-Art de Catalunya, que treballa la Dansa amb discapacitats, rep el Premi Dansacat 2009 

en la categoria de “Dansa i societat” 
♦ El Mercat de les Flors dedica el DID a la Dansa integrada, programant V.I.T.R.I.O.L, espectacle que copro-

dueix.  
 

 
 
 
 

Dansa integrada a Catalunya 

V.I.T.R.I.O.L – Alta Realitat/Jordi Cortés 
 
La relació del coreògraf i ballarí Jordi Cortés amb la Dansa integrada duu anys gestant-se. Haver ballat 
amb el ballarí Adolfo Colmenares (ballarí que ha perdut la vista), així com els seus anys a Londres im-
partint tallers per a la companyia de Dansa integrada Candoco, i la seva amistat amb Adam Benjamin, 
membre fundador de la mateixa, li van mostrar a Cortés altres maneres de percebre i treballar l'esce-
na. V .I.T.R.I.O.L., estrenat al gener al SaT, és la seva primera peça de Dansa integrada. La seva idea era 
abordar la capacitat o discapacitat per a percebre el que succeeix al nostre al voltant i com això ens 
afecta i es tradueix al nostre cos. Tots els ballarins de V.I.T.R.I.O.L tenen un pes específic en la construc-
ció de la peça i són les seves històries individuals les quals es 
comparteixen i serveixen a uns i a uns altres. A més de Colme-
nares, també compta amb Isabel Palomeque que pateix hemi-
plègia i afàcia.   
 
El treball integratiu ha permès a Cortés obrir-se a tota una nova 
manera de treballar, de moure's, d'accedir a les necessitats 
que té un col·lectiu de comunicar-se amb els seus cossos i a 
les històries que volen expressar i compartir. L’espectacle es 
podrà veure al Mercat de les Flors els dies 29 i 30 d’abril. 
 
www.altarealitat.com 
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Thomas Noone– coreografia per a la companyia de Dansa integrada StopGap 
 

 
Thomas Noone la companyia del (Thomas Noone Dance)- resi-
dent del Sant Andreu Teatre de Barcelona- ha creat Within, la se-
va primera obra de Dansa integrada que estrenarà el 26 de maig 
al The Point Theatre en Eastleigh (Anglaterra) i al novembre al 
SaT. La companyia anglesa de Dansa integrada StopGap va pro-
posar a Noone coreografiar una peça per als seus ballarins. Com 
treball previ, Noone es va plantejar explorar quines regles físi-
ques anaven a compartir els cinc ballarins de StopGap i va propo-
sar un taller. Intentar que Laura Jones, una ballarina en cadira de 
rodes pogués empenye’l a ell, o Noone a ella, formava part d'a-
questa investigació. Els resultats van ser sorprenents. Utilitzant 
els mateixos mecanismes emotius i dramatúrgics que en la 
construcció de qualsevol altra peça, el treball resulta més verita-
ble, segons explica. 
 
www.thomasnoonedance.com 
 
 
 

 
Tallers de Dansa integrada a Catalunya impulsats per Jordi Cortés 
 

♦ Taller de Dansa integrada amb Adam Benjamin i Jordi Cortés.  Del 20 al 24 d'abril de 2009-Espai 
Jove de Gràcia. 

 
♦ Taller de Dansa integrada amb Marisa Brugarolas. Del 18 al 22 de gener de 2010 -Fabra i Coats 
 
♦ Laboratori setmanal de dansa integrada. Actualitat- Fàbrica de les arts Roca Umbert 

(Granollers) 
 
♦ Laboratori "Danzar con la diferencia", dirigit pel Tinglao i coordinat per Jordi Cortés. Del 13 al 17 

d'abril de 2010– Fabra i Coats. 
 
L’Institut del Teatre,  el CaixaForum i el SaT també van impulsat un taller amb la Candoco Dance 
company.19 de setembre de 2009- Institut del Teatre / CaixaForum . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dansa integrada a Catalunya 
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Companyia Ruedapies (Múrcia) 
Ruedapies és una companyia pionera a Múrcia de Dansa Integrada. Formada per 
persones amb i sense discapacitat es dedica a investigar en la Dansa Integrada a 
través de tallers i de la creació d'espectacles.  Dirigida per Marisa Brugarolas, co-
reògrafa i investigadora de processos creatius i pedagògics en la escena contem-
porània. Des de l'any 2005 té el càrrec de directora del projecte i de la companyia. 
Actualment dirigeix el programa "Integradansa", un projecte que integra a perso-
nes amb i sense discapacitats en la pedagogia i creació a través de la Dansa con-
temporània dels nous llenguatges escènics. És directora de les I Jornades de 
Dansa integrada i Arts escèniques, 2009. Actualment elabora una tesis doctoral 
sobre la Dansa integrada i la seva implicació en l'educació, l' Art Contemporani i la 
societat. El  passat més de gener va impartir un taller de Dansa integrada a Barce-
lona.  

www.ruedapies.es 

Companyia El Tinglao (Madrid)  
El Tinglao és una companyia de Dansa i teatre creada el 1995 i que integra des del 
seu inici a persones amb diversitat funcional. Amb un dotzena de produccions a 
les espatlles presideix l’associació -que duu el mateix nom que la companyia- la 
ballarina i actiu Tomi Ojeda, El ballarí i actor Ángel Negro n’ és el director artístic, i 
Andrea D’Ovidio n’és l’ajudant de direcció.  
 
www.eltinglao.org 
 
Companyia Danzamobile (Sevilla)  
Aquesta companyia va néixer l’any 1996 amb la intenció de ser un espai on mostrar 
que tota persona té dret a pujar-se a un escenari sí té alguna cosa a dir i posseeix 
la preparació necessària per a fer-ho. La companyia es va fundar també amb la 
intenció d'una sortida professional de l'alumnat del Centre d'Arts Escèniques. Però 
més enllà d'això, l'objectiu fonamental que va promoure la seva creació va ser el 
d'introduir a una Companyia de Dansa, que treballa amb persones amb discapaci-
tat intel·lectual, en els circuits normalitzats de dansa, amb la intenció que, públic, 
crítica i mercat, valoressin la seva qualitat artística al marge de la seva discapaci-
tat. Sota la direcció d’Esmeralda Valderrama han produït 11 espectacles.   
 
www.danzamobile.es 
 

Dansa integrada a l’Estat Espanyol 
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Companyia Flick Flock Danza (Cádiz) 
Aquesta companyia va néixer en 1995 a partir de l'escola  de ballet clàssic i psico-
Dansa que duu el mateix nom. La companyia –dirigida per Susana Alcones– està 
formada per un 50 % d’integrants amb algun tipus de discapacitat: ceguera, paràlisi 
cerebral, hiperactivitat, seqüeles d'hidrocefàlia, epilèpsia, discapacitat física,…Han 
posat en escena 8 espectacles, representant-los amb gran èxit a Sevilla, Madrid, 
Cadis, i a països com Portugal.  
http://danielmendezfoto.blogspot.com/2008/11/flick-flock-compaa-de-danza.html 

Altres companyies de Dansa que treballen amb persones amb discapacitat In-
tel·lectual són la companyia de MAITE LEON a Madrid, a València MOMENTS ART i 
a Múrcia ASÍ SOMOS. 
 
D’altra banda, s’ha creat, a nivell estatal  la xarxa social: Danza Integrada en Es-
paña, dirigida a persones interessades en la Dansa integrada de l’Estat Espanyol. 
http://danzaintegrada.ning.com/ 

Algunes companyies de Dansa integrada internacionals 
 
EEUU on s’origina amb major força aquest moviment des del 1986  
DANCE ABILITY PROJECT a Oregon. Creada per Alitto Alessi, precursor 
AXIS DANCE COMPANY a Okland 
PARADOX DANCE a Berkley 
JOINT FORCES a Oregon 
LIGTH MOTION a Seattle 
MOBILITY JUNCTION a Nova York  
CLEVELAND DANCING WHEELS a Cleveland 
 
Regne Unit 
AMICI DANCE THEATRE COMPANY 
CANDOCO, fundada l’any 1991 per Celeste Dandeker i Adam Benjamin, que integra 
ballarins amb i sense discapacitats físiques, i que van estar al SaT fa uns mesos. 
TOUCHDOWN, que incorpora a persones cegues.  
ANJALI DANCE COMPANY 
STOP GAP  
Àustria  
BILDERWERFER, incorpora a persones amb Síndrome de Down.  
França  
L’ OISEAU MOUCHE. 
Altres  
CON CUERPOS. Dansa contemporània i integrada a Colòmbia. 

 

  

  

La Dansa integrada al món 
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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), Toni 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). 

 

Què és l’APdC? 


