


Missatge de l’APdC pel DID 2019: 

Sumem i acumulem     
per poder imaginar el futur 
Estimades companyes i companys de les moltes famílies de la dansa, estimats conciutadans, per a mi 
ballar és habitar el cos amb les emocions i la ment. Des d’aquesta perspectiva, la dansa és present en 
cada moment de la vida, estem condemnats a ballar tota la vida, i som el resultat de tots els moviments 
que hem fet. És més: de tots els que havien fet els nostres avantpassats. Si tots els moviments que fem 
són rígids, serem rígids; si són expressius, ens podrem expressar. Els nostres moviments determinen les 
qualitats del nostre present i de com acabarem de grans, a partir d’una certa i incerta edat. 

El cos no diu mentides, i crec que la dansa ens pot ajudar molt, a tots i a totes, per viure una vida més 
útil, sana, expressiva i sàvia. El moviment habitat, aquesta dimensió de l’acte de viure, té un enorme 
potencial. El moviment té sentit, pot tenir sentit, sembla mentida que no tinguem paraules per expressar 
amb precisió el que constitueix el seu bagatge. És essencial per abraçar-nos, per compartir les nostres 
emocions, per explicar al metge què ens passa quan estem malalts, per divertir-nos, concentrar-nos o 
caminar. 

Som una professió vocacional, humil, molt diversa, present en moltíssimes àrees de la societat, cosins 
germans de moltes altres formes de cultura que donen sentit a aquesta triple dimensió del cos, les emo-
cions i la ment. La dansa i la gent que ha passat per la dansa som presents en molts camps. En l’art, però 
també en l’educació, la salut o la diversió, nodrint silenciosament però amb qualitat la vida. 

Si hi ha un dia de la dansa, vol dir que ens falta molt per poder ocupar el lloc que ens correspondria a 
la societat, per poder contribuir, com voldríem, al seu benestar. De jove em pensava que podríem canviar 
el món, que des de la dansa podríem millorar la societat. Veig que hem fet passos endavant, però també 
enrere. Per això un dia com aquest que compartim voldria saludar i felicitar els companys de professió i 
els aficionats, però sobretot animar-vos a tots a seguir ballant cada dia. Els més grans, que no abandonin. 
Els més joves, que empenyin amb il·lusió. I sobretot els d’entremig, que són sempre els que ho tenen més 
difícil, perquè segueixin endavant. 

Voldria reivindicar, davant de la resta de la societat, que es tingui en compte la dansa. Que els poders 
econòmics i polítics, el món de l’educació, els mitjans de comunicació, el públic i la societat en general 
la facin servir, que li donin importància, que la facin créixer. La dansa hauria d’estar molt més present 
en el nucli dur de l’educació, del treball i de la cultura.

Mirant el present, us voldria encoratjar a sumar en el present, a acumular al llarg del temps, per poder 
tenir memòria i poder imaginar el futur. Som una professió efímera, fràgil, no podem alliberar temps i 
recursos per treballar plegats. I la resta de la societat no ens fa gaire cas, però, si no sumem el millor de 
tots, no avançarem. No em refereixo només als ballarins, penso en tota la societat. 

Des de la perspectiva de 50 anys dedicat a la dansa, veig que no som capaços, la professió i el conjunt 
de la societat, d’acumular suficientment. La cultura és molt difícil de construir i molt fàcil de destruir. 
Sembla que estigui allà a internet, però la cultura ha de ser una experiència i més encara en la dansa, que 
és quelcom que s’ha de sentir i pensar. No ni hi ha prou a fer servir la paraula cultura de tant en tant. Cal 
nodrir-la. Cadascú ha de saber el grau de compromís i responsabilitat que té davant de la cultura. Sempre 
he treballat per a una diversitat informada: hem de fer créixer una cultura arrelada i que mira al món. 

Si som capaços de fer aquestes dues coses -sumar i acumular-, podrem tenir memòria i imaginar el futur. 
Si no, sempre estarem començant de nou i a la imaginació li faltarà potència. Us demano que abans de 
fer les coses, us pregunteu si, fent-les, sumeu o resteu, si acumuleu o desgasteu. 

Imaginar és un acte creatiu que surt de l’interior de la persona. No és només un acte de voluntat. La 
dansa ens ajuda a preservar aquesta reserva interior de la imaginació. 

Moltes gràcies a tots i totes: que gaudiu del Dia Internacional de la Dansa. 

CONSORCI FORMAT PER AMB EL SUPORT DE

Més informació, entrades i abonaments  
 a mercatflors.cat

DEL 3 AL 5 DE MAIG 
RACHID OURAMDANE 
TORDRE

DEL 9 AL 12 DE MAIG 
ROSER LÓPEZ ESPINOSA 
TRAMA

DEL 17 AL 19 DE MAIG 
JESÚS RUBIO GAMO 
GRAN BOLERO
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Cesc Gelabert
Barcelona 29/04/2019

AGENDA D’ACTIVITATS ARREU DE CATALUNYA DEL 22 D’ABRIL AL 5 DE MAIG

ACTIVITAT ORGANITZADA
PER L’APDC:

Tothom balla a la 
Plaça dels Àngels
L’APdC se suma als actes de celebració del 
DID organitzant una acció pensada per a 
què tothom pugui gaudir la dansa. Lloc: 
Plaça dels Àngels, davant del MACBA de 
Barcelona.

18h 
Performance de Diego Sinniger sobre “La 
Dansa que Volem”.

18.30h 
Cesc Gelabert llegeix el missatge del DID.

18.40h 
Coreografia col·lectiva: “Tothom balla”, de 
Mar Gómez.
Més informació a www.dansacat.org 



Amposta
 R Parc dels Xiribecs
 R 28/4 a les 12h

Celebració del DID a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Jacqueline Biosca.
Gratuït.
www.amposta.cat

Arbúcies
 R Espai Green de MOUE-

NARTS
 R 29/4 a les 10h

Sessió de dansa i moviment saluda-
bles per a l’experimentació al voltant 
de diferents fonaments de tècniques 
de dansa i consciència corporal. Pràc-
tica apta per a qualsevol persona. 
Gratuït.

 R Naus Can Ayats
 R 1/5 a les 19h

ImprodansaJam. Obert a tothom amb 
ganes de jugar i experimentar amb el 
moviment.

 R 5/5 a les 19h

Els participants del projecte artístic 
d’acció social SACSEJA mostren la 
peça “Olímpia de Gounges”, una re-
flexió sobre la necessitat de reivindicar 
la igualtat d’oportunitats per a totes 
les persones.
www.arbucies.cat

Arenys de Mar
 R Diversos espais
 R 28/4 a les 12h

Taller obert i mostra de dansa a càrrec 
de l’Escola de Dansa Sinera amb mú-
sica en directe d’alumnes de l’escola 
municipal de música.
Gratuït.
www.arenysdemar.cat

Arenys de Munt
 R Plaça de l’Església
 R 27/4 a les 11h

Mostra de dansa de diferents escoles 
de la vila.
Gratuït.
www.arenysdemunt.cat

Barberà del      
Vallès

 R Parc Europa
 R 28/4 a les 11h

Celebració del DID organitzada per 
l’Associació de Veïns del Parc Europa, 
amb exhibicions de ball i la participa-
ció de diferents escoles del municipi.
Gratuït.
www.bdv.cat

Barcelona
 R Escenari Joan Brossa
 R Del 10/4 al 12/5

“Laberint Striptease”, un cabaret a 
partir de textos de Joan Brossa. Teatre, 
dansa, música, poesia i cos sota la 
direcció i coreografia de Roberto G. 
Alonso i amb la col·laboració drama-
túrgica de Marc Rosich.
Preu: 20€.
www.escenaribrossa.cat

 R Àrea, Espai de Dansa i 
Creació

 R Del 24/4 al 5/5 

Exhibicions i tallers de dansa a 
diferents espais de Gràcia, i portes 
obertes de l’escola. Fins al 3 de maig, 
exposicions i instal·lacions: InstaLe-
sión de V. Vasquez i C. van Kerm; Mirar 
mirando de H. Nehme i I.Verdugo; 
Chupa de H.Nehme i I. Verdugo; 
DibujARTE de P.Murúa i I.Fingers
Gratuït.
www.areadansa.com

 R CCCB
 R 24/4 a les 18.30h

Conferència del ballarí i coreògraf 
Cesc Gelabert, pioner de la dansa con-
temporània a Catalunya, qui analitza 
les condicions i capacitats involucra-
des en el procés de creació.
Preu 3€.
www.cccb.org

 R Mercat de les Flors
 R 24, 28 i 30/4 en dife-

rents horaris

“Panoramix (1993-2003)” de La Ribot. 
Un espectacle de 3 hores concebut 
com una antologia que aplega, 
reorganitza i recol·loca les «peces 
distingides» de les tres primeres 
sèries/espectacles, creades entre el 
1993 i el 2000.
Preu: 22€.

www.mercatflors.cat

 R 27/4 de 18 a 24h

Instal·lació i performance “Laughing 
Hole (2006)”, de La Ribot, al Mercat 
de les Flors.
Preu: 22€.
www.mercatflors.cat

 R Sala Melmac
 R 26/4 a les 20.30h

Projectedansacontemporanea pre-
senta un oda a l’apatia humana, en 
la seva peça “Regreso al Vacío”, sota 
la direcció coreogràfica d’Alejandro 
Montiel.
Preu: 5€.
www.lamelmac.wixsite.com/sala-
melmac

 R Sala Hiroshima
 R 26, 27 i 28/4 en dife-

rents horaris

“Illud Mysticum #SR”, de Francesc 
Cuéllar + Albert Arribas, se centra en 
el col·lapse dels idealismes artístics 
i filosòfics sobre el qual s’arrela el 
materialisme econòmic contemporani.
Preu: online 15€ / taquilla 18€.
www.hiroshima.cat

 R SAT! Sant Andreu Teatre 
 R 26/4 a les 20.30h

Espectacle “MAWU”, de la cia. Aina 
Lanas, premi La Llotja 2017. 
Preu: 15,50€.
www.sat-teatre.cat

 R 27/4 a les 20.30h

El SAT! acull dues peces finalistes del 
Premi IT de Dansa:  “Get no” i “Unitats 
de xoc II”.
Preu: 15,50€.
www.sat-teatre.cat

 R C/Marina (entre  
Mallorca i Provença)

 R 27/4 a les 12h

Classes obertes i animacions de salsa, 
rock&roll, bachata, roda cubana, 
afrobeat i molt més! Dues hores de 
ball obert a tothom per celebrar els 
30 anys de Bailongu pel DID 19.
Gratuït.
www.bailongu.com

 R Artemisabcn Multiespai 
Artístic

 R 29/4 a les 17h

AfroDance, Dansateràpia Transper-
sonal. 
Activitat gratuïta, cal confirmar 
assistència a artemisa.bcn@
hotmail.com

www.dansacat.org

ALTRES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’APDC

Balla’m un llibre
Maridatge de dansa i moviment amb espectacles de dansa a diverses 
biblioteques de Catalunya:

Ballant ballàvem, de Laia Santanach  
El Vendrell: Biblioteca Pública Terra Baixa, 18 d’abril a les 19h.
Viladecans: Biblioteca Viladecans, el 29 d’abril a les 18h.

El Banquet de Don Quixot, de Laura Vilar i Miquel Barcelona
Banyoles: Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany, el 27 d’abril a les 12h.
Castelló d’Empúries: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, el 29 d’abril a les 20h.

El cos fugit, de Sonia Fernández 
Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, el 29 d’abril a les 19h.

Balla’m un llibre és una col·laboració entre l’APdC, l’Institut Català de les Empreses Culturals i el Servei de Bi-
blioteques del Departament de Cultura. Podeu consultar el calendari d’actuacions complet a www.dansacat.org

AGENDA D’ACTIVITATS ARREU DE CATALUNYA DEL 22 D’ABRIL AL 5 DE MAIG



 R Centre Artesà  
Tradicionàrius

 R 29/4 en diferents hora-
ris: 19h-20:15h Nivell 1 i 
19:45h-21h Nivell 2 

S’aprendran els balls i danses adscrits 
als gèneres més estesos de la geo-
grafia catalana: Bolangera, Ball Pla, 
Jota, Ball de bastons, Sardana curta, 
Corrandes, Gitanes... i també danses 
col·lectives i de parella: masurca, 
xotis... 

 R 30/4 a les 18.45h

Portes Obertes de Danses Irlandeses. 
A partir de 4 anys.

 R 1/5 a les 19h

Danses del món: S’aprendran els balls 
de parella més habituals als balls 
folk, a més de contra danses i balls 
col·lectius de repertori internacional.
Cal inscriure’s a tramcat@tradicio-
narius.cat

 R Centre Cívic Casa  
Golferichs

 R 29/4 a les 18.30h

L’Associació liceXballet organitza 
una xerrada per fer una aproximació 
científica i històrica a la figura i obra 
de Joan Magrinyà: ballarí, mestre i 
coreògraf.   
Gratuït.
www.licexballet.com

 R Dansalut
 R 29/4 a les 21h

Consciència corporal i Dansa. Adults.

 R 30/4 a les 18.30h

Dansa Creativa+tècnica. Infants de 10 
a 12 anys.

 R 2/5 en diferents horaris

- 17h- 18h Dansa Creativa Adult 
referent + Infant de 3 a 4 anys.
- 20h- 21h Consciència corporal i 
Dansa. Adolescents a partir de 16 
anys.
Activitats gratuïtes, inscripció 
trucant al +34 696 412 280

 R El Amparo de la Alegria 
– Espacio Flamenco

 R 29/4 en diferents 
horaris

- 17:30-19h Preflamenco + Preballet 
per a infants de 4 a 7 anys.
- 18:15h - 19:45h Iniciació al Cant 
Flamenc. Nivell Inicial. Per adults.
- 19h-20h Ball Flamenc nivell mig-alt. 
Per adults.
- 20h-21h Flamenc nivell mig-baix. 

Per adults.

 R 30/4 en diferents 
horaris

- 17:30h – 18:30h Hip Hop Kids per a 
infants de 6 a 10 anys.
- 19:30h – 20:30h Sevillanes Nivell 
incial.  Adults.
- 20:30h- 21:30h Ball Flamenc nivell 
principiant. Adults.

 R 1/5 en diferents horaris

- 17:30h-18:30h Flamenc Kids per 
infants de 7 a 9 anys
- 19h-20h Ball Flamenc. Classe tècni-
ca. Nivell principiant-inicial. Adults.
- 20h-21h Ball Flamenc nivell 
inicial-mitjà. Adults.

 R 2/5 a les 18.30h

Ball Flamenc Nivell Principiant. Adults.

 R 3/5 en diferents horaris

- 10h Ball Flamenc nivell inicial. Adults  
- 18h Flamenc Kids per a nois i noies 
de 10 a 13 anys.
Gratuït. Reserves al 656 485 691.

 R Escola Eòlia
 R 29/4 a les 17.30h

Classe oberta de dansa creativa.
Gratuït.
www.eolia.cat

 R Espai La Tregua
 R Del 29/4 al 5/5

Portes obertes i  exposició d’art i 
mostres de resultats de projectes: 
MiA Barcelona i Reperkutim a Gran 
de Gràcia. 

 R 30/4 diversos horaris

A les 17:30h Dansa creativa per nens 
i nenes a càrrec de La Calíope i a 
les 19:30h Biodanza + Projecció de 
l’experiència dins de presó a càrrec 
d’Evelyn.

 R 2/5 diversos horaris

- 17:30 Dansa creativa per nens i 
nenes a càrrec de La Calíope.
- 19:00h Dansa Afrocaribenya a càrrec 
de Mara.
- 20:00h Dansa Teatre a càrrec de 

María.

 R 3/5 a les 10.30h

Dansa amb hula hoop a càrrec de 
Pilar.
Preu activitats: 5€.
info@espailatregua.com

 R Fundació Orfeó  
Gracienc

 R 29/4 a les 19.30h

Classe oberta de Danses Polinèsies.

 R 2/5 a les 17.30h

Taller Moviment i Joc en Família. Per a 
infants entre 4 i 6 anys, acompanyats 
d’un o dos adults.

 R 4/5 a les 10h

Taller Moviment i Joc en Família. Per a 
infants d’entre 1 i 3 anys, 
acompanyats d’un o dos adults.

 R La Caldera Les Corts
 R Del 29/4 al 4/5

Cada any se celebra a Barcelona 
una reunió BIDE amb prop de 60 
professionals de les arts escèniques 
(ballarins, coreògrafs i directors 
culturals vinculats a organitzacions i 
institucions de dansa.
Preu: 200€.
www.bide.be

 R Plaça Catalunya
 R 29/4 a les 18h

L’Escola de Ballet Eulàlia Blasi 
convoca a totes aquelles persones 
professionals, amateurs, simpatitzants 
o simplement curioses per realitzar 
una flashmob al mig de la plaça de 
Catalunya.
Gratuït.
www.escoladeballet.com

 R SwingCats 
 R 29/4 a les 22h

Ball Swing amb DJs.

 R 4 i 5/5 tot el dia

Tastets dels diferents balls.
www.swingcats.cat

 R TragantDansa
 R 29/4 a les 20.15h

Classe oberta amb Èlia Genís de 
Mètode Feldenkrais: Autoconsciència 
a través del Moviment. 

 R 30/4 a les 9.30h i a les 
20h

Classes obertes de Dansa Contem-
porània (nivell intermedi 9:30h) amb 
Sol Vázquez i amb Ursa Sekirnik (20h).

 R 2/5 a les 18h

CLASSE OBERTA: Moviment Creatiu / 
Improvisació amb Olga Tragant.

 R 5/5 a les 17.30h

JAM SESSION / tragantJAM amb mú-
sica en directe: 17:30h classe pre-jam 
amb Marina Fernández de Haro i a les 
19h Jam Oberta.
Cal fer reserva prèvia a info@
tragantdansa.com.
Gratuït.
www.tragantdansa.com

 R Teatreneu
 R 1/5 en diferents horaris

19:15h Classe oberta de Balboa a 
càrrec de Ballaswing Associació. Entra-
da gratuïta. 22h Ballada de Balboa a 
càrrec de Ballaswing Associació. 

Entrada 5€ amb beguda.

 R 2/5 en diferents horaris

21:30h Classe oberta de Lindy Hop 
a càrrec de Ballaswing Associació. 
Entrada gratuïta 22h Ballada amb els 
7 MAGNIFICS DJs de swing a càrrec de 
Ballaswing Associació. 
Entrada 5€ amb beguda.
www.teatreneu.com

 R Carrer Major de Gràcia
 R 3/5 d’11 a 14h

II Trobada Inclusiva de Batucada de 
Barcelona (REPERKUTIM)
Gratuït.

 R Carrer Travessera de 
Gràcia amb Torrijos

 R 3/5 a les 16h

Mostra de diferents tallers a càrrec 
d’Espai La Tregua.
Gratuït.

www.dansacat.org
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 R Centre Cívic La Sedeta
 R 3/5 a les 20h

“Una carta a medio escribir” (50’), 
espectacle de dansa-teatre a càrrec 
de la companyia Sirius Dance. 
Gratuït.

 R Plaça del Diamant
 R 3/5 tota la tarda

- 17:30h Presentació de l’espectacle 
“Com balla el nostre cos?” Coreografia 
de G.Güell, M. Iranzo i S.Mancha. 
- 18h Presentació de balls de saló, 
danses urbanes i balls a càrrec 
d’alumnes de l’escola de Ball Barcelo-
na Torremadé – Sanz.
- 18:30h Presentació de “ORIGINS- 
Origen de Todo”, Dansa i música 
inclusiva amb coreografia de E.Tifano 
i E. López a càrrec de la Cia. AMAD 
amb la col·laboració d’Artemisabcn i 
Fundació ARAPDIS.
- 19h  Actuacions de ball a càrrec 
d’alumnes de l’escola Barcelona 
SwingCats.
Gratuït.

 R 5/5 a les 12h

Ballada de sardanes. Organitza AAVV 
Pl.Diamant.
Gratuït.

 R Plaça La Sedeta
 R 3/5 a les 12h

Mostra de dansa de diversos grups 
d’escoles de l’entorn.

 R Centre Cívic El Coll La 
Bruguera

 R 4/5 a les 17.30h

Presentació de la jornada STUDIO 
OBERT DE SHUFFLE DANCE. Ball de 
música electrònica basat en movi-
ments ràpids de peus originat als anys 
‘80 a discoteques i festes de música 
electrónica.

 R Centre Cívic Sant Martí
 R 4/5 a les 10.30h

Exhibició de danses de diferents estils 
a càrrec de les escoles i entitats del 
barri.
Gratuït.
www.ajuntament.barcelona.cat/
ccivics/santmarti

 R Claustre Oratori de 
Sant Felip Neri de Gràcia

 R 4/5 a les 12h

“Citrus - Grup de treball”: Creació en 
procés del Grup de treball, organitza-
Districte de Gràcia i nunArtCreacions-
Contemporànies.
Gratuït.
www.nunartbcn.com

 R Plaça Comas
 R 5/5 a les 12h

- Presentació a càrrec de Jordi Cortés 
per part de la Caldera i lectura de 
Manifest.
- Explicació del ball conjunt a càrrec 
de l’Alícia Capdevila del GRUP CHM 
Salut Mental.
- Actuació Yurdance: Fragment de 
“Petit Cyclamen”. 
- Actuació d’En Moviment: Volta. 
- 4 Actuació Arnau Pérez de la Fuente 
“I’m not a kid anymore”. 
- Coreografia col·lectiva.

 R Plaça del Sol
 R 5/5 tot el dia

- 11h Presentació de diferents 
coreografies d’estil Clàssic, Jazz i 
Contemporani a càrrec d’alumnes del 
Centre Dansa Ramon Solé. 
- 11:30h Presentació de dansa urbana 
de l’Escola d’Arts Escèniques IPSI 
& companyia de dansa Leftovers a 
càrrec d’alumnes de l’escola.
- 11:45h Presentació espectacle “Top 
of the Pops” de la Companyia de 
Dansa Leftovers.
- 12h-12:15h Balla amb Èxit: Presen-
tació de diverses coreografies a càrrec 
d’alumnes de Teatre Musical d’EXIT- 
Escola d’Arts Escèniques.
- 12:15h Lectura del manifest a càrrec 
de l’Espai La Tregua.
- 12:20h presentació de Slam Dancing 
Barcelona.
- 13:20h Presentació de diferents 
espectacles.
- 14:05h Presentació de balls de dan-
sa clàssica i contemporània a càrrec 
d’alumnes de l’escola 360GRADOS 
Danza- Centre de formació de dansa 
Clàssica i contemporània.
- 14:25h Presentació de l’espectacle 
de flamenc  “SIENTE - BAILA - PIENSA 
– PRIMAVERA” a càrrec d’alumnes de 
l’escola El Amparo de la Alegria. 
Gratuït.

Bellaterra
 R Plaça Cívica de la UAB
 R 29/4 a les 13h

L’Aula de Dansa de la UAB celebra 
el DID amb mostres dels seus tallers 
d’iniciació, dirigit per David Nóvoa, i 
de dansa contemporània (nivell mig), 
dirigit per Laia Santanch. A més, Los 
Moñekos actuaran amb “We-Ding”!
Gratuït.
www.uab.cat/cultura

Blanes
 R Teatre Municipal
 R 28/4 a les 19h

“VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA. Una 
versió lliure de la novel·la de Jules 
Verne” (de cia. Roseland Musical).
Preu: 10€.
www.teatredelacostabravasud.cat

Calafell
 R Plaça del Port de Segur
 R 5/5 a les 10h

Mostra de dansa de les diferents 
escoles de ball de la zona.
Gratuït.
www.calafell.cat

Cambrils
 R Parc del Pinaret
 R 29/4 a les 18h

Tots els alumnes de l’Estudi Giselle, 
juntament amb altres entitats i grups 
de ball de Cambrils, faran una mostra 
de totes les especialitats que s’impar-
teixen a l’Escola de Dansa.
Gratuït.
www.facebook.com/estudigiselle

Canet de Mar
 R Riera Sant Domènec
 R 27/4 tot el matí

Mostra d’alumnes de diferents escoles 
de dansa del municipi.
Gratuït.
www.canetdemar.cat

Cardedeu
 R Teatre Auditori
 R 27/4 a les 20h

Espectacle “Transmissions. Conferèn-
cia il·lustrada de Danses Urbanes”, de 
Javier Casado i Guille Vidal- Ribas.
Preu: 9€.
www.teatreauditoricardedeu.cat

Castelldefels
 R Plaça de l’Església
 R 27/4 a les 12h

“El cos. Sorra de tots els deserts”. 
Espectacle participatiu resultant de 
la feina feta pel coreògraf i ballarí 
Bebeto Cidra i una cinquantena de 
persones d’edats, sexes, orígens, 
nivells socials i professions diferents.
Gratuït.

Celrà
 R Jardins de Can Cors
 R 27/4 a les 16.30h

Presentació dels treballs dels alumnes 
de l’EMDC / Taller de Soundpainting 
/ Lectura del manifest / Performance 
003# amb col·lectiu Free’t / “Hippos”, 
de Quim Bigas i ZumZum Teatre.
Gratuït.
www.escoladedansa.celra.cat

Cerdanyola  
del Vallès

 R Teatre Ateneu
 R 25/4 a les 21.30h

Projecció de la pel·lícula “Yuli”, que 
narra la vida del ballarí cubà Carlos 
Acosta.
Preu: 5€.
www.cerdanyola.cat

 R Diversos espais
 R Del 25 al 28/4 i 4/5

Screen Primavera. Festival de curtme-
tratges sobre dansa.
Gratuït.
www.platartistic.wixsite.com/cer-
danyola-screen

Cornellà de  
Llobregat

 R Plaça Sant Ildefons
 R 27/4 

Diverses entitats de la ciutat faran una 
exhibició de balls de diferents estils, 
grups i edats.
Gratuït.
www.cornella.cat

Cubelles
 R 5/5 tot el dia

Exhibició de diferents estils de les 
escoles del municipi.
Gratuït.
www.cubelles.cat
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El Prat   
de Llobregat

 R Centre Cívic Jardins de 
la Pau

 R 4/5 a les 10h

En aquest taller, a càrrec del ballarí 
i coreògraf Quim Bigas, indagarà en 
la forma en com el cos sustenta una 
experiència i ens dona opcions per a 
poder establir un diàleg, una conversa 
o un context des d’on estar plegats.

Gratuït.

 R A les 13h

- Cia. Moveo actua amb el seu espec-
tacle “Conseqüències”.
Gratuït.
- Quim Bigas actua amb “Molar”, 
solo de dansa que ens parla sobre la 
felicitat i sobre la seva personificació.

Gratuït.

 R 5/5 tot el dia

XIII Festa de la Dansa. Mostra de la 
dansa i els balls que es fan a la ciutat.
Gratuït.
www.elprat.cat/cultura

Gelida
 R Casal de Gelida
 R 27/4 a les 20h

Festa oberta per celebrar segon 
aniversari de Gelidanses del Món i 
el DID, amb una animació per a fer 
ballar el públic.
Gratuït.

Granollers
 R Places de l’Església i 

de la Porxada
 R 27/4 al matí

Mostra d’escoles i grups de dansa 
amb flashmob col·lectiva com a fi de 
festa.
Gratuït.
www.teatreauditoridegranollers.cat

L’Hospitalet  
de Llobregat

 R Centre Comercial La 
Farga L’H

 R 27/4 a les 22h

“Càpsula LH 2019”: Improvisació 
dirigida per Cesc Gelabert a partir 
de les peces dels intèrprets Gisella 
Riba i Jordi Soler (Cia Psicoproject 
en Moviment), Yaiza de los Muros 
(Cia TheImpactOf), Emma Shelly i 
Maria Galipienso (Centre de Dansa 
de Catalunya) i Laura Mestres (Ca La 
Vidala Centre de Formació i Creació 
en Dansa).
Gratuït.
www.plaudite.org/capsules-esceni-
ques-primavera-lh-2019

Igualada
 R Teatre Municipal  

L’Ateneu
 R 5/5 a les 18h

21a Mostra de Dansa Ciutat d’Iguala-
da. Diversos grups i escoles de dansa 
oferiran una mostra de les seves 
novetats i millors coreografies.
Preu: 3€.
www.igualada.cat

Juneda
 R Placeta de la Sal
 R 27/4 a les 18h

Actuacions de la secció de dansa del 
Grup l’Esclat de Juneda, grup Dansa 
de Les Borges Blanques i Grup Dansa 
de Puigverd.
Gratuït.

La Garriga
 R Plaça de l’Església
 R 28/4 tot el dia

Jornada plena d’actuacions a càrrec 
de les escoles de dansa, els centres 
educatius i diversos equipaments i 
entitats del municipi.
Gratuït.
www.lagarriga.cat

Lleida
 R Plaça Sant Joan
 R 25 i 26/4 a les 18h

Els  Centres Associats de Dansa de 
Lleida organitzen l’acció “la plaça 
balla” amb mostres de dansa clàssica 
i contemporània el dijous, i de dansa 
urbana el divendres. 
Gratuït.
www.ciadmm.com

Lloret de Mar
 R Teatre Municipal
 R 26/4 a les 21h

Funció d’”Oceans” de la cia. El Mirall.
Preu: 6€.
www.teatredelacostabravasud.cat

 R 27/4 a les 12h

Funció de “Mira Miró”, un espectacle 
familiar de dansa i vídeo-animació per 
als més petits que neix de l’univers de 
Joan Miró.
Preu: 7€.
www.teatredelacostabravasud.cat

 R 28/4 a les 10.30h

Taller de dansa en família a càrrec de 
Marta Morán.
Preu: 10€ pack família.
www.lloret.cat

Mataró
 R Diversos espais
 R 29/4 al matí

Activitat “Em balles?”

 R Can Xammar
 R A les 11h

Espectacle “Planetas” de Patrícia Mas 
i Bàrbara Martín. 

 R Pati de la residència de 
Sant Josep

 R A les 17.30h

Taller intergeneracional de treball 
corporal destinat a la gent gran.

 R Plaça de Santa Anna
 R A partir de les 18h

Càpsules de dansa, ballada de swing 
i dos espectacles de dansa:  “Cuando 
en casa llamas” de Nora Baylach 
i Raúl Lorenzo i “La Insatisfacció” 
d’Anna Serra.

 R Celler Castellví
 R A les 20.30h

Trobada d’artistes locals amb ganes 
de plasmar el moviment a través del 
seu llenguatge en 29 minuts.
Gratuït.
www.culturamataro.cat

Olesa   
de Montserrat

 R L’escorxador
 R 4/5 a les 17.30h

Festa d’exhibició de coreografies 
de ball en línia dels grups d’Abrera, 
Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera 
i Olesa.
Gratuït.
www.olesademontserrat.cat

Olot
 R Diversos espais
 R  Del 25 al 29/4 

Onzena edició del Sismògraf.
Consultar preus.
www.sismografolot.cat

Palamós
 R Plaça Catalunya
 R 27/4 a les 12h

Diverses actuacions a càrrec de les 
formacions, CobosMika SOLC, SEEDs Jr 
Company, SEEDs Blue i SEEDs Red que 
disposaran de trenta minuts cadascu-
na per realitzar les coreografies.
Gratuït.

 R Parc del Convent  
dels Agustins

 R 27/4 a les 17h

Actuacions de de l’Associació Pots, de 
l’Escola de dansa Georgina Ors i FD 
Thomazo.
Gratuït.

 R Parc Municipal  
d’Arbreda

 R 27/4 a les 18.30h

Actuacions de formacions de Di-move, 
La Salle gimnàstica rítmica i La 
Fàbrica de la dansa.
Gratuït.
www.visitpalamos.cat/agenda
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Platja d’aro
 R Palau d’esports   

i congressos
 R 28/4 a les 18h

Actuacions d’escoles i grups de dan-
ses de les comarques de Girona, amb 
coreografies de diverses disciplines de 
ball: flamenc, dansa del ventre, salsa, 
hip-hop i jazz de competició, claqué o 
contemporània…
Gratuït.
www.platjadaro.com

Reus
 R 24 i 25/4 a les 20h

Tots Dansen. Projecte, amb coreografia 
de Constanza Brncic, amb la partici-
pació dels alumnes d’ESO de centres 
educatius de Reus. L’objectiu és 
apropar el llenguatge del moviment i 
la dansa contemporània al públic jove.
Preu: 5€.
www.teatrebartrina.cat

 R Teatre Fortuny
 R 27/4 a les 21h

XXXIV Gala de dansa, amb peces de 
diferents coreògrafs de les comarques 
de Tarragona.
Preu: 10€.
www.teatrefortuny.cat

 R Plaça Mercadal
 R 29/4 a les 18h

Exhibició oberta del projecte Tots 
Dansen amb diferents instituts de la 
ciutat, a més d’Art urbà: “Dansa&Gra-
fitti” dirigit per Trifon Maynou (Murals 
del Tarragonès) i Body percussion a 
càrrec de Anna Llobart.
Gratuït.
www.reus.cat

Sabadell
 R LASALA Miguel  

Hernández
 R 27/4 a les 20h

Funció de “Molsa”, de Thomas Noone 
Dance (espectacle de dansa familiar).
Preu: 10€.
www.lasalateatre.cat

 R Teatre Principal
 R 27/4 a les 21h

IX Gala de Dansa Clàssica, amb la par-
ticipació de diverses escoles de dansa 
de Sabadell i altres poblacions.
Preu: 15€.
www.sabadell.cat

 R Plaça del Doctor Robert
 R 28/4 tot el dia

23a Mostra de Dansa, amb la 
participació d’escoles de dansa, i 
grups folklòrics, de Sabadell i altres 
poblacions.
Gratuït.
www.sabadell.cat

 R L’Estruch, Fàbrica de 
Creació de les Arts en Viu

 R 4/5 a les 21h

L’Estruch acull la peça guanyadora 
del Premi It Dansa, “LORD M-27”, de 
Javier Guerrero, i una de les finalistes 
“Get no”, d’Irene Garcia.
Preu: 5€.
www.lestruch.sabadell.cat

Sant Celoni
 R Pista Sax Sala
 R 24/4 a les 17.30h

Taller de Dansa Contemporània impar-
tit per Arnau Castro, apte per totes les 
edats i nivells. Seguidament exhibició 
de diferents escoles de Dansa de St. 
Celoni.
Gratuït.

 R Plaça de la Biblioteca
 R 25/4 a les 19h

Taller de dansa clàssica per tots els 
nivells i seguidament exhibició de dife-
rents escoles de dansa de St. Celoni.
Gratuït.
www.escolacontrajazz.com

 R Pista SkatePark
 R 26/4 a les 17.30h

Taller de Danses Urbanes impartit 
per Emty i seguidament exhibició de 
coreografies de diferents escoles de 
dansa de St. Celoni.
Gratuït.
www.escolacontrajazz.com

 R Teatre Ateneu
 R 27/4 a les 17h

6ª Trobada d’escoles de Dansa amb 
la participació d’alumnes d’escoles de 
dansa de St. Celoni i Baix Montseny.
Gratuït.

 R Plaça de la Vila
 R 29/4 a les 17.30h

Es farà una coreografia grupal que 
s’ha anat treballant amb tallers impar-
tits a les escoles del municipi.
Gratuït.

 R 29/4 a les 18.30h

Cia. Moveo actua amb el seu especta-
cle “Conseqüències”.
Gratuït.
www.santceloni.cat

Sant Cugat
 R Cafè Auditori
 R 25/4 a les 21h

“Una Hora de Dansa” pretén apropar 
al públic noves peces de dansa, de 
diferents estils, que es troben en 
diferents moments del seu procés de 
creació. Participen: Carol Morgado 
(Flamenc), Judith Martínez, Sara 
Pacini i Leandra Trenas (Dansa 
contemporània), Pau Arnal i Kenya 
Sauer (Dansesurbanes / experimental) 
i Gato Suave (guitarra i veu).
Gratuït.
www.tasantcugat.cat

 R Plaça Octavià
 R 26/4 a les 18h

Els alumnes del Centre de Dansa 
Laura Esteve i de l’Escola de Música 
i Dansa Fusió baixaran les barres a la 
plaça i oferiran una exhibició d’una 
barra de dansa clàssica que han 
treballat conjuntament.
Gratuït.
www.tasantcugat.cat

 R Plaça de Victòria dels 
Àngels

 R 26/4 a les 19h

Un punt de trobada per conèixer, ob-
servar, ballar i participar de la dansa 
tradicional des de la seva essència: 
el ball festiu de dansa i de carrer. 
Organitza: Esbart Sant Cugat i Grup 
Mediterrània.
Gratuït.
www.tasantcugat.cat

 R Parc Ramon Barnils
 R 27/4 a les 17.30h

15a edició de la Mostra de Dansa, 
amb la participació de diferents 
escoles de dansa.
Gratuït.
www.santcugat.cat

 R Teatre Auditori
 R 27/4 a les 19.30h

“BlockParty by Brodas Bros. James 
Brown Tribute”. Un espectacle d’ho-
menatge a la música negra, animat 
per la dansa espectacular de BRODAS 
BROS i per la banda Nación Funk 
All-stars capitanejada per Lalo López 
(Fundación Toni Manero).
Preu: 22€.
www.tasantcugat.cat

 R Plaça del Doctor Galtés
 R 4/5 a les 12h

Els grans títols del cinema musical 
inspiren un espectacle itinerant en 
què participen algunes escoles de 
dansa de Sant Cugat. 
Gratuït.
www.santcugat.cat

Sant Joan Despí
 R Plaça Estació i Torre de 

la Creu
 R 4/5 a les 21h

Exhibició de dansa, música i llum. Ho 
organitzen: Escuela de Danza Loly Pe-
láez, Escola de Música Enric Granados 
i Espai Físic. Escola de Dansa.
Gratuït.
www.sjdespi.net

 R Auditori Miquel  
Martí i Pol

 R 5/5 a les 18h

L’Associació de Bollywood Shinjani 
celebra el seu III Festival Internacional 
de la Dansa amb una mostra de dife-
rents estils (bollybood, bhangra, dansa 
del ventre, hip hop, salsa...).
Gratuït.
www.sjdespi.net
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Sant Just   
Desvern

 R Parc de Joan Maragall
 R 26/4 a les 18.30h

Mostres de balls i danses de Balls de 
Saló de l’Ateneu, Esbart de l’Ateneu, 
Grup de Ball Raquel Rubiales de l’As-
sociació Amics del Barri Sud, Tutuguri, 
Espai de Dansa Marta Roig i Escola de 
Dansa Renata Ramos París.
Gratuït.
www.santjust.net

Sant Quirze  
del Vallès

 R Parc de les Morisques
 R 28/4 a les 18.30h

Funció de “MULÏER”, espectacle de 
dansa sobre xanques interpretat per 
cinc ballarines, que fa un homenatge 
a les dones que han lluitat i continuen 
lluitant contra l’opressió femenina.
Gratuït.
www.santquirzevalles.cat

Santa Eulàlia  
de Ronçana

 R Centre Cívic La Fàbrica
 R 29/4 a les 18h

Diverses actuacions d’alumnes de l’es-
cola TrackDance i de diferents estils.
Gratuït.
www.ser.cat

Sitges
 R Casino Prado Suburen-

se de Sitges
 R 29/4 a les 19h

L’Esplai de Dansa Casino Prado de 
Sitges celebra els seus 25 anys de 
dedicació a la docència de la dansa.
Preu: 5€.
www.casinoprado.cat

Súria
 R Plaça de Sant Joan
 R 27/4 a les 11h

24a Mostra de Dansa, amb la partici-
pació d’escoles de dansa d’arreu de 
Catalunya, organitzat per l’Escola de 
Ballet M. Cinta.
Gratuït.
www.suria.cat

Tarragona
 R Palau Firal i de  

Congressos
 R 3,4 i 5/5 tot el dia

Concurs Nacional ANAPRODE 2019 i 
Concurs Internacional (Confederació 
Europea de Dansa), on hi competiran 
joves talents de la dansa tant  
d’Espanya com d’Europa.
Gratuït.
www.anaprode.com

Tàrrega
 R Plaça de les Nacions 

sense Estat
 R 28/4 a les 12h

9a Marató de la Dansa.  Amb la 
participació de clubs, associacions, 
entitats i aficionats a la dansa.
Gratuït.
www.tarrega.cat

Terrassa
 R Centre Cultural  

Terrassa
 R 27/4 a les 20h i i 28/4 

a les 18h

Víctor Ullate Ballet posa en escena 
un espectacle que ret homenatge 
als trenta anys de trajectòria de la 
companyia i que recull extractes de 
18 emblemàtiques coreografies.
Preu: entre 20 i 32€.
www.fundacioct.cat

 R Biblioteca Districte 5
 R 29/4 a les 18h

Exhibició de dansa a càrrec dels alum-
nes d’Espai Dansa Mireia Ferrer
Gratuït.
www.terrassa.cat

Torelló
 R Plaça de la Sardana
 R 27/4 a les 11h

Actuacions de diferents grups de 
dansa del municipi.
Gratuït.
www.facebook.com/EscolaDansat

Tortosa
 R Plaça Espanya
 R 26/4 a les 11.30h

Trobada d’alumnes de diferents 
centres escolars de Tortosa que han 
participat en el programa formatiu 
Danses Vives d’Arrel Tradicional.
Gratuït.
www.loplanter.com

Vic
 R Plaça de la Catedral i 

Plaça dels Sants Màrtirs
 R 27/4 tot el dia

Les escoles de la comarca d’Osona 
s’uneixen per presentar una mostra 
coreogràfica a la ciutat de Vic.
Gratuït.
www.vic.cat

Vilafranca   
del Penedès

 R Teatre Cal Bolet
 R 26/4 a les 20.30h

El Dansòmetre obre amb un espec-
tacle doble que barreja la dansa, 
l’humor i les projeccions. Dues peces: 
“It started with a dance” i “Dancing 
graffiti”.
Preu: 15€ anticipat/17€ taquilla.

 R 3/5 a les 20.30h

“Pelegrins”, peça de Miquel 
Barcelona que va néixer en el marc 
del Re-Mou-Te 2017, és una mirada 
multidisciplinària que parla sobre la 
figura del pelegrí i els seus camins 
d’aprenentatge.
Preu: 15€ anticipat /17€ taquilla.

 R Rambla de Sant  
Francesc

 R 28/4 d’11.00 a 14h i de 
18 a 20.30 h

Les escoles de dansa ocupen espais 
no convencionals i mostren al públic 
convocat i també al casual els treballs 
que han preparat per exhibir la feina 
feta al llarg del curs. 
Gratuït.

 R Plaça de Santa Maria
 R 28/4 a les 13h i a les 

19.45h

Màsterclass de swing (matí) i danses 
urbanes (tarda).
Gratuït.

 R 28/4 a les 18h

Escenari alternatiu on l’alumnat, el 
professorat, professionals de la dansa 
o amateurs poden ballar en un espai 
preprarat per a l’ocasió.
Gratuït.
http://espectacles.vilafranca.cat/

Vilanova    
i la Geltrú

 R Diversos espais
 R 27/4 tot el dia

Des del Teatre Principal, la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú impulsa un seguit 
d’activitats i exhibicions al voltant del 
Dia Internacional de la Dansa amb 
l’objectiu de dinamitzar i fomentar la 
dansa a la ciutat.
Gratuït.
www.vilanova.cat
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