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Els Premis Dansacat, organitzats per l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya (APdC), tenen com a objectiu principal 
reconèixer, incentivar i promocionar la feina dels professionals 
de la Dansa a Catalunya, recollint les seves diferents realitats, con-
templant d’una banda la seva vessant més artística amb la categoria 
“Reconeixement Professional”; i de l’altra, la seva vessant més so-
cial, amb la categoria “Dansa i Societat”. 
 
En aquesta segona edició hem rebut més de 50 candidatures a tra-
vés de www.dansacat.org, i la comissió de preselecció* ha triat 6 
finalistes. Els guanyadors, però, s’han escollit per votació popular 
-més de 1.600 vots rebuts-, a través de  www.dansacat.org. 
 
Finalistes i categories 
 
En la categoria “Reconeixement professional” han resultat finalis-
tes el ballarí i coreògraf Guillem Alonso “per la seva reconeguda 
trajectòria professional com a intèrpret de claqué a nivell nacional, i 
la seva projecció internacional”, ha explicat la comissió;  la Compa-
nyia Increpación Danza “per la seva tasca com a impulsora en la 
fusió del flamenc i el contemporani, per l’humor en el seu treball i 
la seva manera d’acostar-se al públic”; i la Companyia Pepe Hevia 
Dansa “per la seva constància i fidelitat en el seu llenguatge de 
moviment, i la trajectòria professional del seu creador com a coreò-
graf i pedagog”.  
 
Quant a la categoria “Dansa i societat”, els tres finalistes són el pro-
jecte Dansa a les escoles de Claudia Moreso, “per fomentar la 
dansa a les escoles i la creació de nous públics per a la dansa; 
l’Associació Sudansa, liderada per Lynda Miguel, Nestor Lozano i 
Montserrat Ismael  “pel seu rigor i per propiciar un punt de troba-
da entre coreògrafs, nens, escoles, família i entorn”; i l’Associació 
Artística TRANS, fundada per Isabel Ollé “per la seva capacitat de 
mobilitzar i engrescar a la comunitat d’un municipi al voltant de la 
dansa”.  
 
El premi està dotat amb 1000€ (650€ en metàl·lic i un xec regal de 
350€ per equipament de dansa a qualsevol botiga Menkes), i una 
escultura de l’artista Andreu Bresca.  

Premis Dansacat 2010 

*La comissió de prese-
lecció que ha escollit les 
candidatures finalistes es-
tà formada per:  
Joan Boix, primer ballarí 
de dansa clàssica amb 
una trajectòria de més de 
20 anys a nivell internaci-
onal, i director del Centre 
de Dansa de Catalunya; 
Sílvia Borrell, responsa-
ble dels ensenyaments 
de dansa i art dramàtic 
de la Subdirecció Gene-
ral d’Ensenyaments Artís-
tics i Especialitzats del 
Departament d’Educació 
de la Generalitat de Ca-
talunya; Isabel Lasa, ba-
llarina, docent de dansa, 
i gestora de companyies 
de dansa; Jannick Niort, 
ballarina, mestra de dan-
sa, psicòloga, fundadora 
i directora de la Fundació 
Psico-Art de Catalunya, 
Premi Dansacat 2009 
“Dansa i Societat”; i Mi-
reia Pujol, ballarina i pe-
dagoga que actualment 
treballa en el camp de la 
fisioteràpia i el tracta-
ment integral del cos. 
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 Els finalistes 

Guillem Alonso 
Ballarí i coreògraf de claqué de llarga i reconeguda trajectòria a nivell interna-
cional. Ha estat membre de companyies de claqué de gran prestigi als EEUU 
amb les quals ha actuat per Amèrica i Europa. La seva trajectòria a Catalunya 
està lligada a les companyies Camut Band, Barcelona Rhythm Tap, i Tap Olé, i a 
l’organització de les sessions d’improvisació de claqué (Tap Jam) a la Cova 
del Drac de Barcelona. 

És un dels pocs ballarins que practiquen l’estil de ball Sand Dance (ball de sor-
ra) pràcticament desaparegut, i amb el qual ha guanyat un reconeixement in-
ternacional. Ensenya aquest tipus de ball, i el claqué,  als seus alumnes i balla-
rins a Catalunya, i als tallers que organitza per tot el món. Ha estat impulsor 
d’una nova generació de ballarins de claqué professionals a Catalunya. El 1993 
va guanyar el Primer Premi del Campionat mundial de Claqué de Suïssa, orga-
nitzat por la International Dance Organization. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatura per “la 
seva reconeguda trajectòria professional com a intèrpret de claqué a ni-
vell nacional i la seva projecció internacional”. 

Companyia Increpación Danza 
La companyia Increpación Danza neix el 1993 de la voluntat de recerca 
de nous llenguatges, en un intent d’unir la tradició del flamenc i la 
dansa espanyola amb els paràmetres estètics i coreogràfics de la 
dansa contemporània. La recerca de nous registres i de noves formes 
és el seu segell d’identitat 

En aquests 17 anys la companyia, amb els seus creadors Montse Sán-
chez i Ramón Baeza, ha combinat aquest propòsit d’innovar i 
d’experimentar amb la voluntat de connectar amb tots els públics. 

Els seus 11 espectacles s’han presentat a 25 països d’arreu del món, i 
han rebut reconeixement de certàmens com el Coreográfico de Dansa 
espanyola i Flamenc de Madrid. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatura 
“per la seva tasca com a impulsora en la fusió del flamenc i el con-
temporani, per l’humor en el seu treball i la seva manera d’acostar-
se al públic”. 

Categoria Reconeixement Professional 
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 Els finalistes 

Companyia Pepe Hevia Dansa 
Pepe Hevia Dansa es crea el 1993 com una companyia definida per un estil 
que combina les tècniques de la dansa contemporània més actuals amb un 
estil personal de marcat accent poètic, en ocasions líric. Recull la diversitat 
de la dansa moderna des dels seus vessants americans, del Carib, i 
d’Europa, amb especial atenció a la influència de la cultura afrocubana. 

El seu creador, Pepe Hevia, també desenvolupa dins de les seves activitats 
una línia pedagògica. La companyia està implicada en diversos projectes 
per fomentar la dansa entre els nous públics i apropar la composició coreo-
gràfica a estudiants i ballarins emergents. Ha rebut nombrosos premis com 
el Maspalomas, el Premio Nacional De Danza de Cuba, i ha estat accèssit 
del Concurs Ricard Moragas de Barcelona. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatura per 
“la seva constància i fidelitat en el seu llenguatge de moviment, i la tra-
jectòria professional del seu creador com a coreògraf i pedagog”. 

Projecte “Dansa a les escoles” de Clàudia Moreso 
El projecte “Dansa a les Escoles”, creat per la ballarina, coreògrafa i co-
fundadora de la companyia Nats Nus Dansa Claudia Moreso, es va inici-
ar l’any 2006 amb l’objectiu de normalitzar la dansa com a opció d’oci 
cultural i difondre-la com a eina educativa que facilita el procés 
d’aprenentatge global del nen. 

El projecte, que es va iniciar a les escoles públiques de Sant Cugat del 
Vallès, introdueix la dansa creativa a l’aula de la mà de professionals de 
la dansa i permet al nen aportar la seva pròpia personalitat a l’hora de 
moure’s i treballar aspectes com la dinàmica i el ritme, la relació amb els 
companys, etc. Aquesta iniciativa corrobora la importància de la incor-
poració de la dansa en la formació educativa dels nens i professors. A 
més, confirma la seva concepció de que la dansa  és un mitjà d’ex-
pressió i comunicació que potencia les capacitats físiques, creatives i 
emocionals dels nens, aportant grans beneficis en el seu desenvolupa-
ment personal i social. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatu-
ra  “per fomentar la dansa a les escoles i la creació de nous públics 
per a la dansa”. 

Categoria Dansa i Societat 
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 Els finalistes 

Associació Artística Trans 
L’Associació Artística TRANS va ser fundada el 2007 a Viladecans per la ba-
llarina Isabel Ollé amb la col·laboració de Susana Duarte i Maria Campos. El 
seu principal objectiu és promocionar i desenvolupar les arts contemporàni-
es, amb una especial atenció a la dansa contemporània. Treballa per apro-
par la dansa d’una manera directe als ciutadans, fent-los participar en dife-
rents activitats. 

Des del seu inici ha desenvolupat projectes de formació i creació. D’una 
banda, dirigeix i programa els cursos d’iniciació i monogràfics de dansa 
contemporània de l’Ateneu de les Arts de Viladecans. D’altra banda, ha po-
sat en marxa el projecte d’improvisació al centre de recursos per a joves 
Can Xic, i ha desenvolupat el projecte “Somnis”,  dirigit artísticament per 
Densemble/contemporarydance. Aquest projecte, que ha tingut un gran 
impacte social, té com a base la unió de grups d’individus de diferents 
edats (60 ciutadans) de Viladecans, amb professionals de les arts. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatura per 
“la seva capacitat de mobilitzar i engrescar a la comunitat d’un municipi 
al voltant de la dansa”. 

Associació Sudansa 
L’Associació Sudansa és una estructura cultural, creada l’any 
2006  per  Lynda Miguel i Nestor Lozano. L’any següent s’incorpora la pe-
dagoga i ballarina Montserrat Ismael per a coordinar el projecte. Aquest 
projecte treballa en la producció d’obres artístiques, la recerca, la forma-
ció i la difusió al voltant d’aquestes. El seu principal marc d’activitats és la 
dansa contemporània, i la seva tasca va destinada al gran públic. 

Aquest projecte d’educació artística i cultural porta la dansa a les escoles 
de Catalunya i ha construït un programa de desenvolupament de les 
pràctiques coreogràfiques a les escoles bressol, primàries i instituts de 
Catalunya. Els “Encontres de Dansa a l’escola” són el resultat d’un treball 
de creació coreogràfica d’un any de durada que ha associat a coreògrafs 
professionals amb els alumnes i mestres, dins d’un procés de formació 
recíproc i de composició coreogràfica. 

La comissió de preselecció ha decidit seleccionar aquesta candidatura 
“pel seu rigor i per propiciar un punt de trobada entre coreògrafs, 
nens, escoles, família i entorn”. 
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 L’Entrega de Premis 

Pere Faura 
Nascut a Barcelona el 1980, 
va estudiar música  i va 
cursar estudis teatrals a 
l’Institut del Teatre de Bar-
celona, combinant-los 
amb els de ballet i dansa 
contemporània a Àrea, 
espai de dansa i creació. 
El 2002 es va traslladar a 
Amsterdam a estudiar-hi direcció coreogràfica a la School for 
New Dance Development. El 2009 començà  l’Amsterdam 
Master of Choreography a l’escola d’arts d’Asmterdam(AHK). 

COM A BALLARÍ ha participat en diversos projectes amb coreò-
grafs com Jerôme Bel (The show must go on), Ivana Muller 
(While we ar holding it toguether), Carolien Hermans (Do you 
want to dance with me?, The sceptic, Body in bits and pieces) o 
Kyrstine Andersen (“WEGO”). El 2006 va ser seleccionat per 
participar en el Dance Web Scholarship Program for Contem-
porary Dance, dintre del festival Impulstanz, a Viena. 

COM A COREÒGRAF els seus primers treballs van ser 
“Panoramas, video and dance” (2004), “I belong to you ima-
ge, sequence of panoramas” (2005), y “Solo” (2005). La pro-
ducció “This is a picture of a person I don´t know” (2006) va 
guanyar el premi ITS Festival Choreography Award i va ser se-
leccionada per a la gira Dansclick Holland Tour, i s’ha represen-
tat a moltes trobades internacionals arreu d’Europa. El 2007 es-
devé coreògraf resident al Frascati Theater d’Àmsterdam. El 
solo “Striptease”,és comissionat. Li segueixen les 
“StripteaSeS”, “Do you have a cigarette? and other ways of 
approaching. El 2009 crea el curt “miratge cromàtic” i  “Coser 
y cantar”, un estudi sobre la relació entre cantar i ballar. Al mes 
de juliol l’associació Prins Bernhard Cultuurfonds (Holanda) li 
dóna el premi Charlotte Köhler, en reconeixament a la seva 
carrera com a jove coreògraf. 

Presentació de l’acte:  
Pere Faura, ballarí i coreògraf 
 
Premi “Reconeixement Professional” 
Fa entrega  Mercedes Recacha,  
vocal de l’APdC 
Dotació: escultura d’Andreu Bresca i 
1000€  (650€ en metàl·lic i 350€  en xec 
regal  per a Menkes) 
 
Premi “Dansa i Societat” 
Fa entrega  Beatriu Daniel, vocal de 
l’APdC 
Dotació: escultura d’Andreu Bresca i 
1000€ (650€ en metàl·lic i 350€ en xec 
regal  per a Menkes) 
 
Premi al Soci 
Fa entrega Toni Cots, vicepresident 
de l’APdC,  al soci o grup de socis 
més compromès amb els objectius 
de l’APdC durant el 2010 
Dotació: escultura d’Andreu Bresca 
 
Cloenda  
A càrrec  de  Jordi Cortés, president 
de l’APdC 
 
Música en directe 
Trio de jazz Rizoma 
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L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), organit-
zadora dels Premis Dansacat, és una associació de caràcter sindical i sense 
afany de lucre creada el 1987 amb l'objectiu d'agrupar i defensar els inte-
ressos dels professionals de la Dansa a Catalunya (ballarins, coreògrafs, 
pedagogs, productors, gestors, mànagers de companyies, crítics, i totes 
aquelles persones que tenen una activitat professional relacionada amb la 
Dansa, així com els estudiants d'aquesta disciplina). És així com represen-
ta els més de 400 socis davant les institucions públiques i privades, pro-
movent 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: Beatriu Daniel, Xavier 
Martínez i Mercedes Recacha.  

 

Equip de gestió: Tracy Sirés (gerent), Sandra Bogopolsky  (coordinadora de 
projectes), Xènia Guirao (responsable de comunicació), Gemma Daban 
(atenció al soci i administració), Cristina Campillà (producció Premis). 

 

Associació de Professionals de la Dansa  
de Catalunya 
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 Col·laboradors 

 
 
Col·laboren amb els Premis Dansacat 2010: 

 
 
 
L’APdC rep el suport de: 


