
 

NOTA DE PREMSA 
 
Catalunya s’omple de Dansa amb les més de 100 activitats amb motiu del Dia 
Internacional  
 
·Sol Picó, Cesc Gelabert, Àngels Margarit, Anna Maleras, Toni Mira i Catherine Allard, són alguns 
dels professionals que protagonitzaran les accions de l’Associació de Professionals de la Dansa de 
Catalunya, als vestíbuls dels teatres 

 
 
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). Enguany l' Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC) se suma a aquesta celebració organitzant 
diferents accions i activitats per a acostar la dansa a la ciutadania i 
reconèixer l’esforç constant dels seus professionals, a més de 
difondre la resta d’activitats que tenen lloc arreu de Catalunya 
amb motiu d’aquesta data. 

 

ACCIONS BALLADES DE L'APdC 

Des de l'APdC organitzem una acció ballada que tindrà lloc el 29 d'abril a les 13.15h a la Rambla de Barcelona 
(davant de la conselleria de Cultura) per a reivindicar un major suport a la dansa: més difusió, major 
presència a l'educació, millors condicions laborals,...  Aquesta acció comptarà amb 30 ballarins de claqué i de 
flamenc, i estarà dirigida per Guillem Alonso (ballarí de claqué i director de Luthier Dansa)  i Mudit Grau 
(coreògrafa i fundadora de Color Dansa).                                                                                                   

D'altra banda, per a reivindicar-ne la major presència als teatres, el mateix dia 29 farem accions ballades 
protagonitzades per diversos professionals de llarga i reconeguda trajectòria i de diversos estils de dansa, 
als vestíbuls de diversos teatres: Mercat de les Flors, Teatre Lliure, TNC, i Teatre Romea. Aquestes accions, 
de 10 minuts de durada, es faran abans de l’inici dels espectacles programats pels teatres mencionats. 

Els professionals de la dansa que protagonitzen aquestes accions són: Anna Maleras, Àngels Margarit, Anna 
Sánchez, Bebeto Cidra, Cesc Gelabert, Elisa Huertas, Francesc Bravo, Sol Picó, Jordi Pérez, Víctor Rodrigo, 
Mercedes Recacha, Rosalia Mulero, Alexander, Eulàlia Blasi, Toni Mira, Amèlia Boluda i Catherine Allard.   

Cada professional estarà acompanyat d’un nen o nena que repetirà els seus moviments. La ideòloga d'aquesta 
acció és la coreògrafa Montse Colomé, sòcia fundadora de l'APdC. 

+ info: http://www.dansacat.org/actualitat/1/2561/ 

GALA DE DANSA SOLIDÀRIA- AJUT A UN PROJECTE QUE RELACIONI DANSA I SOCIETAT 

El 29 d'abril a les 20.30h tindrà lloc al Mercat de les Flors una Gala Solidària de Dansa 
a càrrec dels alumnes de l’EESA/CPD, el CSD, i IT Dansa, Jove Companyia de l'Institut del Teatre. La recaptació 
del taquillatge de la Gala es destinarà a un projecte que relacioni la dansa i la societat, a través d’una 
convocatòria gestionada per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. 

Dilluns 27 a les 12h tindrà lloc al Mercat de les Flors, una roda de premsa per a presentar aquest projecte.  



+ info: http://www.dansacat.org/agenda/1/2916/ 

L'AGENDA DE LA DANSA A DANSACAT.ORG I EN UNA APLICACIÓ MÒBIL (APP) 

Hem recollit tota la programació de dansa que es duu a terme arreu de Catalunya, (teatres, escoles, 
centres de creació, centres cívics, activitats dels barris al carrer, etc.) amb motiu del Dia Internacional 
de la Dansa, entre els dies 22 d'abril i 3 de maig. La informació està disponible a l’Agenda de 
dansacat.org i a l’ Aplicació Mòbil gratuïta  "Agenda de la Dansa '15". 

+ info: http://www.dansacat.org/actualitat/1/2560/ 

MISSATGE DEL DID 

Enguany hem encarregat el missatge del DID  al centre de creació La Caldera, que estrenarà seu a Les Corts. 
Inés Boza en farà la lectura el dia 29 d'abril a les 13.15h a l'acció reivindicativa ballada la Rambla de Barcelona, 
i al Mercat de les Flors abans de la Gala Solidària de Dansa. 

Llegir missatge: http://www.dansacat.org/actualitat/1/2557 

Els mitjans gràfics que vulgueu venir a les accions contacteu amb:  

Xènia Guirao- comunicacio@dansacat.org //653893184  www.dansacat.org 

CONVOCATÒRIA DE MITJANS GRÀFICS 

Barcelona: 29 d'abril                                                                                                                   

13:15h. Acció ballada. La Rambla (davant de la Conselleria de Cultura)   

Accions ballades als vestíbuls:                                                                                                                                         
19:40h Teatre Nacional de Catalunya   -Plaça de les Arts, 1-                                     

20:15h Teatre Lliure  -Passeig de Santa Madrona, 40-46- 
20:15h Teatre Romea  -Carrer de l'Hospital, 51- 

20:15h Mercat de les Flors  -Carrer de Lleida, 59- 


