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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), Pilar 
López (tresorera), Mercedes Recacha (secretària). Vocals: Jordi Cortés, Cecilia Co-
lacrai, Sebastián García Ferro, Gemma Calvet, Sabine Dahrendorf.  

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

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 300 participants confirmats), de 12 

estils de dansa, oberta a la participació de tota la ciutadania. 29 d’abril a les 
17.30h i a les 18h a la Plaça de la Catedral de Barcelona. 

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

nya amb motiu del Dia internacional de la Dansa, la insereix a la revista Time 
Out el dia 25 d’abril de 2012, i la difon on-line a través de dansacat.org i les xar-
xes socials. 

 
♦ Encàrrec i difusió del “Missatge del DID APdC”. 
 

 
 

 
 

2.Dia Internacional de la Dansa 2012 
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Aquest any tornarem a organitzar una acció participativa multitu-
dinària amb l’objectiu d’apropar la Dansa a la ciutadania.  El le-
ma d’aquest any és: “la Dansa és un bon pla”. Volem explicar que 
la dansa és molt diversa, que hi ha molts estils i molts tipus de 
dansa (clàssica, contemporània, jazz, flamenc, hip-hop, cla-
qué, dansa del ventre,...)*, i que, per tant, tothom pot trobar un 
tipus de dansa que li agradi.  
 
Diumenge 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 diumenge 29 d’abril, a la Plaça de la Catedral de Barce-
lona. Hi haurà dos passis (d’entre 10 i 15 minuts cada un): a les 17:30h i 
a les 18h. Durant l’acció es llegirà el missatge del DID encarregat 
per l’APdC i elaborat per Marta Almirall.  La ballarina i actriu Anna 
Briansó serà l’encarregada de llegir el missatge. En acabar hi haurà una 
xocolatada, que ofereix l’Ajuntament de Barcelona a tots els participants. 
 
Acció multitudinària amb 12 estils de dansa 
Enguany volem mostrar els diferents estils de dansa i trencar la 
imatge esteriotipada d’aquesta disciplina artística. Volem aconse-
guir que quan es pensi en dansa vinguin moltes imatges al cap. 
També volem ensenyar que hi ha moltes persones que gaudeixen 
la dansa: professionals,  amateurs, aficionats, grans i petits, etc. 
 
Dins la gran diversitat d’estils de dansa existents, a l’acció es re-
presentaran els següents: Dansa creativa, Dansa Jazz, Claqué, 
Hip-Hop, Dansa contemporània, Lindy Hop, Flamenc, Break Dan-
ce, Salsa, Bollywood, Dansa clàssica, Dansa del ventre i Improvi-
sació.  
 
Com serà l’acció? 
L’acció del 29 d’abril estarà dividida en 4 parts: 
1. Entrada a la plaça. 2. Coreografies de diferents estils: cada grup 
balla la coreografia del seu estil mentre els demés segueixen 
unes pautes. ♪  Black Violin “Brandenburg” 3. Lectura del missat-
ge. 4. Coreografia grupal (aquí ballarem tots plegats i s’afegirà 
gent del públic i vianants) i després ball lliure per acabar. ♪ Gloria 
Gaynor “I will survive”.  
 
 
 

3. L’ acció multitudinària de Dansa 

*Vegeu el Directori de companyies 
i creadors independents classifi-
cats per estils:   
www.dansacat.org/directori/28/ 
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Coreografia col·lectiva  
L’acció compta amb una coreografia creada col·lectivament i especial-
ment per a l’ocasió, amb una comissió de seguiment formada pels mem-
bres de la junta de l’APdC: Anna Sánchez,  Cecilia Colacrai i Sebastián Gar-
cia Ferro; i la ballarina i sòcia Irene Segura. S’ha fet una convocatòria de 
voluntaris i s’han designat un o dos dinamitzadors per cada estil, que han 
estat els encarregats de crear la coreografia de forma col·lectiva (24 
persones). La coreografia final grupal està liderada per Irene Segura.  
 
Aquesta acció simbolitza una necessitat real del sector: treballar 
junts, compartir, no perdre l’essència individual però unir-nos per a 
objectius comuns. 
 
Com s’ha treballat 
Després de crear les coreografies s’han  gravat en vídeo i s’han difós a 
través de la xarxa animant a tothom participar. També s’han fet assajos 
de la coreografia grupal liderats per Irene Segura. A més a més, hem 
anat a centres i escoles per a ensenyar la coreografia grupal (Centre Cí-
vics Can Castelló, Campionat de Dansa de Sarrià, etc.). 
 
Més de 340 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 sí 
podem explicar que hi ha confirmats més de 340 participants. 
 
Entre aquests participants hi ha alumnes dels següents centres: Varium, 
tragantDansa, Area, Especiedespacio, Centre Yoga Dham, Bóbila, Institut 
del Teatre, 2 en dansa, Escola de Dansa Asrai, Claqueteros, Dansalut, Stre-
et Dance Area, Bailongu, Escuela  Dansandalo, etc. 
 
Els dinamitzadors dels diferents estils són: Montserrat Iranzo, Paola Za-
dra, Eva Tarrias, Basilio González, Noelia Lopez, Laura Granel, Àngels 
Casas, Anna Sánchez, Cecilia Colacrai, Nadine Gerspacher, Jordi Pelegri, 
Almudena Escuela, Livio Panieri Jonatan, Lena Staniewicz, Giulio Parise, 
Pol Prats, Sara Planas, Valeria Leira, Carmen Cobos, Cristina Perez, Án-
gel Patiño, Isabel Vinardell, María Duran i Irene Segura. 

 
 

 

3. L’ acció multitudinària de Dansa 
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  4. L’Agenda de la Dansa 

Enguany l' Agenda de la Dansa, que recull tota la programació de dansa de 
Catalunya (teatres, escoles, centres cívics,...) amb motiu d'aquesta celebra-
ció, s’ha inserit a la revista Time Out (al quiosc dimecres 25/04 i distribuïda 
amb el diari Ara divendres 27) i arribarà a més de 120.000 lectors. A més a 
més, també es difondrà a través de dansacat.org i de les xarxes socials. 
 
A l’Agenda de la dansa es troben més de 120 activitats de dansa d’arreu 
de Catalunya i el missatge del Dia Internacional de la  Dansa APdC– Marta 
Almirall. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agenda de la Dansa compta amb la col·laboració de l’Institut del Tea-
tre, el Sant Andreu Teatre i Time Out. 
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  4. Missatge del DID APdC-Marta Almirall 

"Abraçats al ritme, a la música, a vegades també a un silenci bategant; 
movem ara un peu, ara un braç, i en el desequilibri ens llancem al buit, 
surem, saltem en un espai i un temps que volem ple de notes i de gestuali-
tat... 
 
Ens entrenem en l'esforç, en el pas, en el gest per a millorar. 
Som el somni dels alegres. 
L'alegria dels ensopits. 
L'harmonia dels decidits. 
Perquè la dansa ens commou i ens porta a llocs impensats. 
Moure's és per als humans necessari, i ballar fa feliç, molt feliç. 
 
I per això volem celebrar aquests  25 anys de l'Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya i el  Dia Internacional de la Dansa, compartint tot 
allò que té de prodigiós la nostra professió:  
 
La meravella del gest. 
La gràcia del moviment. 
La bellesa de l'acció. 
L'elegància ingràvida i eloqüent de la dansa. 
 
Perquè els ballarins i les ballarines som un exemple d'esforç i de disciplina, 
i el nostre llegat és aquest: la creació i la interpretació  d'un moviment 
efímer personal i col·lectiu alhora. 
 
BALLEM, promovem la dansa a les escoles, fem partícips a les noves gene-
racions d'una manera de veure la vida i del món que no decep i que entu-
siasma. 
 
Caminem junts, respirem junts, ballem junts. 
 
Ballem al so de totes les musiques!, i vivim de l'única manera que sabem 
viure : LLIURES I CREATIUS, embruixats PER LA DANSA. 
 
VISCA LA DANSA!" 

 
Marta Almirall i Elizalde, ballarina, coreògrafa i directora artística. Sòcia fundadora de 
l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. Funda la seva pròpia companyia i 
escola de dansa -Roseland- a l'any 1983, amb un especial interès per la formació i la divul-
gació de la dansa infantil i juvenil. Premi Nacional de Dansa 2007. Ha treballat en produc-
cions de dansa, teatre, TV i cinema. Actualment és cap del Departament de Festes, Tradi-
cions i Festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona.  
 
Diumenge 29 d’abril es farà la lectura del missatge dins l’acció participativa 
de dansa a la Plaça de la Catedral. Hi haurà dos passis: a les 17.30h i a les 18h. La 
lectura estarà a càrrec de la ballarina i actiu  Anna Briansó. 

Dibuix: Montse Ginesta 
Text: Marta Almirall 
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 ANNEX 1- Col·laboradors  DID 2012 

♦ Sant Andreu Teatre 
♦ Institut del Teatre 
♦ Time Out 
♦ Ajuntament de Barcelona 

 
 

 
L’APdC rep el suport de: 


