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Dia Internacional de la Dansa 2008  

El dia internacional de la Dansa és una oportunitat per a tots els professionals 

relacionats directa i indirectament per la dansa celebrar l esforç d aquest sector.  

L objectiu del DID sempre ha estat el d acostar la Dansa a la ciutadania . I al 

llarg dels anys, l APdC sempre ha organitzat activitats de caire festiu al voltant 

d aquest dia. Sempre amb el propòsit de fer- ne m àxim a difusió a t ravés dels 

mitjans de comunicació i aconseguir sensibilitzar la ciutadania.    

Des de2007, el Dia Internacional de la dansa ha pres una altra dimensió. Ja no es 

tracta d organitzar activitats d exhibició, ni de destinar recursos econòmics i 

humans a produir espectacles. Hem fet un pas endavant, un pas qualitatiu 

important. Ja no es tractarà de programar espectacles, sinó de recollir la 

program ació de dansa de Catalunya . El projecte més important que 

desenvoluparà l associació, de nou aquest 2008, és la publicació El Dia D, editada 

per Joaquim Noguero, i que s encartarà a El Períodico de Catalunya. L APdC 

vol convertir-se simbòlicament, per uns mesos, en una agència de comunicació 

amb una oficina xarxa . L APdC té la vocació de convertir-se en l organització 

paraigües de la dansa a Catalunya, i per aquest precís motiu el DID2008 vol recollir 

i potenciar la programació que molts teatres de Catalunya ja tenen des de fa uns 

anys.  



Publicació El Dia D  

Organitza i produeix: Associació de Professionals de la dansa de Catalunya, 

Associació Per la Dansa de Catalunya  

Patrocinador Oficial: El Periódico  

Suport de: Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de l Ajuntament de 

Barcelona, AISGE, Instituto de las Artes Escènicas  

Col·laboradors: en breu...   

OBJECTIU: Acostar la dansa a la societat, reflectint la realitat del sector a través 

d articles de reconeguts autors, i recollint i mostrant a la ciutadania la programació 

de dansa dels teatres i centres d arreu de Catalunya.    

Si l'any passat aquesta edició era "una m irada enjogassada des de la dansa, vista 

des de fora, pels que no han ballat , per tal de m irar-nos al m irall de la societat a la 

qual volem adreçar-nos, i més en un dia de treure- la al carrer i compartir- la, com el 

DID".  

Aquest any és "després de veure que encara ens fa m olta falta donar a conèixer la 

feina feta durant m olts anys, en què ha adoptat tons i regist res m olt diferents, 

d'acord amb l'accent de cada època, aquest any farem un suplement en què donem 

veu a allò que s'ha fet , reflect it tam bé en un ventall d'imatges que, al voltant de la 

dansa, reflecteixen el pols del temps, de cada època, en els vestuaris, els dissenys, 

les cares de gent coneguda, etc, etc" 

Joaquim Noguero  

Del que es tracta és de generar curiositat i a lhora m ostrar la cara m és 

hum ana de la dansa, la de la m em òria , les vivències dels seus 

protagonistes. 

En aquesta publicació no es vendran espectacles directament, sinó la dansa com a 

llenguatge i com a festa anunciada.   

Per aquesta ocasió comptem de nou amb l estreta col·laboració de Joaquim 

Noguero, professor de Periodisme Cultura de la Universitat de la Universitat Ramon 

Llull i professor de crítica a 4rt del Conservatori Superior de Dansa de Catalunya, a 



l Institut del Teatre, i crític de dansa. Estem convençuts, que l edició de la 

publicació, en mans de Joaquim Noguero, serà d una gran qualitat.    

FORMAT I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS  

 

Data de la publicació: dijous 2 4 d abril 2 0 0 8  

 

La publicació s encarta a El Periodico de Cat launya, edicions catalana i 

castellana. 

 

Distribució a tot Catalunya 

 

+ 5 .0 0 0 exem plars extres per a centres de creació, escoles de dansa, 

associacions, teatres, etc... 

 

20 pàgines 

 

Mateixes mides que EL Periòdico 

 

Imprès en color, a 4+4 tintes / Paper offset premsa de 52 gr.  

 

Imatge gràfica del dissenyador Domènec Òrrit.  

 

Edició del crític Joaquim Noguero  



Entrega de Premis  

Organitza i produeix: Associació de Professionals de la dansa de Catalunya  

Suport de: Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de l Ajuntament de 

Barcelona, AISGE  

Col·laboradors: en breu...  

Tradicionalment, el Dia Internacional de la Dansa l APdC entrega els guardons Soci 

d Honor i Premi de l APdC.  

Aquest 2008 seguirem amb la nostra voluntat de descentralitzar les activitats que 

l APdC port a terme i realitzarem l acte d entrega de premis fora de Barcelona (Ca 

l Estruch, Sabadell).  

El guardó Soci d Honor s entrega a una persona que hagi demostrat, impulsat i 

incentivat l interés per a la dansa a Catalunya. És la Junta Directiva de l APdC qui 

escull la persona homenatjada.  

El Prem i de l APdC s entrega a una persona, entitat, companyia o associació per la 

seva aportació continuada en favor de la dansa. La Junta proposa tres candidats i 

els socis de l APdC voten al guanyador/a.   



Roda de premsa  

Organitza i produeix: Associació de Professionals de la dansa de Catalunya, 

Associació Per la Dansa de Catalunya  

Col·laboradors: en breu...  

El ressò m ediàt ic que suposa el DID, el converteix en un moment idoni per a 

poder analitzar l estat de la dansa.  

Seguint la nostra filosofia d esdevenir una plataforma de difusió del sector de la 

dansa, i aprofitant l atenció que rebem dels mitjans, des de l APdC convoquem als 

periodistes a una roda de premsa on es presentarà un anàlisis del sector.  

Pretenem que la roda de premsa del DID sigui un bon motiu per posar sobre la 

taula la situació del sector, mostrar la seva problemàtica, però també les seves 

virtuts i esperances de futur.  

El procés: A través de grups de discussió, s analitza el sector de la dansa, i es 

consensua un manifest.  

El resultat: Arribar a diferents públics a través dels mitjans de comunicació.  



L Associació   

 

LA NOSTRA MISSIÓ 

 

Volem ser un mecanisme real de cohesió professional per el sector de la dansa per 

tal de millorar les condicions i el desenvolupament laboral dels professionals del 

sector. 

 

Volem recollir les mancances, inquietuds i preocupacions per tal de poder promoure 

iniciatives que les resolguin, afavorint als nostres socis i a la professió en general a 

través de cooperació amb entitats locals, (centres de creació, de formació, festivals, 

teatres etc...), impulsant la cultura cívica i la participació ciutadana. 

   

L associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC, és la única associació 

professional que representa a tot el sector professional de la dansa. Agrupem a 

ballarins, coreògrafs, pedagogs, especialistes en salut i dansa, productors i gestors 

culturals de dansa, mànagers de companyies, i totes aquelles persones que tenen 

una activitat professional relacionada amb la Dansa.   


