


PROJECTES 
DE DANSA SOCIAL 
A CATALUNYA

Manel Anoro
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. 
Actualment exerceix al CAP Besòs de 
Barcelona com a metge de capçalera. 
S’inicià en el teatre amateur quan era 
estudiant de medicina. És el fundador de 
la companyia de teatre La Trifulga dels 
Fútils al centre de dia per a persones amb 
trastorn mental Pi i Molist. Després de 
disset anys de funcionament, la companyia 
ha estrenat dotze espectacles. Juntament 
amb l’actriu i directora de teatre Beatriz 
Liebe i el director Antonio Masegosa, 
ha posat en marxa l’Altre Festival, un 
esdeveniment que reuneix companyies 
escèniques de tot el món participades 
per persones amb trastorn mental o que 
presentin espectacles on la salut mental 
sigui la protagonista.

Quim Bigas
Coreògraf format a diverses ciutats 
europees com Salzburg, Berlín o 
Amsterdam, acaba de finalitzar el Màster 
en noves pràctiques performatives a la 
Universitat de les Arts d’Estocolm. El seu 
treball es desenvolupa a partir del seu 
interès per la coreografia, la dramatúrgia, 
la ciència de la informació i la pràctica de 
l’escriptura. 
Després de col·laborar amb Aitana 
Cordero Vico (To-get-her(e)) i Carme 
Torrent (Eclipse o la imagen siempre 
llega tarde), ha continuat l’esdevenir del 
projecte Appraisers i ha començat un 
nou context escènic, La llista, amb la 
col·laboració i suport de Raquel Tomàs. 
Ha tingut el privilegi de facilitar contextos 
de pensament gràcies a Sismògraf Olot, 
Raig Verd, Dancehouse Lefkosia, European 
Dancehouse Network o Agost Produccions. 
Actualment col·labora amb la revista 
Godot.

Mercedes Boronat
Estudia dansa a l’Institut del Teatre de 
Barcelona i posteriorment amplia la seva 
formació a la Martha Graham School 
de Nova York, a la José Limón Dance 
Company i a la Merce Cunningham 
Studio. Crea la companyia Satsumas i, 
posteriorment, s’incorpora a l’equip de 
pedagogs i coreògrafs del Centro Andaluz 
de Danza de Sevilla.
Obté el II premi Tórtola de València per la 
seva coreografia Jaucetz Gött. A Barcelona 
crea El Palacete de La Boro, un centre 
dedicat a la investigació del moviment on 
defineix i transmet la seva metodologia 
basada en la «consciència del moviment». 
Juntament amb el Graner / Mercat de les 
Flors impulsa el projecte artisticosocial El 
cos respira, amb l’objectiu de familiaritzar 
les dones de diferents edats i procedència 
que hi participen amb les possibilitats del 
seu cos, la seva veu i les seves múltiples 
capacitats. 

Inés Boza
Després d’estudiar literatura francesa i 
dret, decideix dedicar-se en cos i ànima 
a les arts escèniques. Inicia la seva 
trajectòria com a intèrpret formant part 
de la companyia Janusz Subicz i Nazareth 
Panadero, membres de la Cia. Pina 
Bausch. 
És cofundadora i directora de la companyia 
SenZaTemPo, un projecte escènic que 
ja compta amb més de vint anys de 
trajectòria i que ha estat pioner del teatre-
dansa català. En l’àmbit pedagògic, ha 
impartit diversos tallers de teatre-dansa, 
però ha estat en els darrers anys que ha 
desenvolupat de manera contínua una 
tasca pedagògica amb joves i amateurs de 
tota condició i edat. 
Ha impulsat el projecte d’un grup de 
creació al Centre Cívic del Besòs, amb 
el qual realitza i presenta l’espectacle 
Mírame despacio... que tengo prisa. Així 
mateix, ha dirigit el projecte pedagògic i 
artístic amb joves Tot Dansa, promogut pel 
Mercat de les Flors i l’Institut d’Educació 
de Barcelona. 

Eva Durban
El món de la dansa ha acompanyat des 
de ben jove Eva Durban, que té una gran 
passió per ballar i per ensenyar a fer-ho. 
Es va especialitzar com a ballarina i docent 
de dansa clàssica, contemporània i jazz 

a Barcelona, Amsterdam i Nova York. 
És fundadora de la companyia Volans i 
del Centre d’Arts Escèniques de Jaén 
l’any 2006. Actualment dirigeix l’escola 
CorArt d’Olot i la companyia de dansa Eva 
Durban. 
Des de l’estrena de L’espectacle sense 
nom al desembre de 2015, la integració 
forma part de la normalitat en els seus 
projectes escènics. El maig de 2017 va 
estrenar Homo amb nens i joves als quals 
els agrada ballar. 

Susana Gómez 
Art-terapeuta i directora de l’Associació 
Artenea, i terapeuta del so del color per 
la Facultat Aura Soma del Regne Unit. 
Dels seus setze anys d’experiència 
en el món social, destaca el llarg 
període de dedicació a col·lectius de 
persones amb capacitats diferents 
(discapacitat intel·lectual). Així doncs, 
va crear Artenea, una associació d’art-
teràpia per a persones amb capacitats 
diferents, ubicada al districte de 
Sant Andreu a Barcelona, entitat que li 
va donar l’oportunitat d’unir la seva gran 
passió per la dansa i el teatre amb els 
seus estudis socials. Amb la creació de 
la companyia de dansa Artenea, genera 
una nova plataforma que li permet crear i 
continuar experimentant en l’esperit de la 
dansa, i amb la qual està a punt d’estrenar 
la seva darrera creació, La llorona, una 
història de Clarissa Pinkola sobre el 
corrent creatiu femení.

Montserrat Iranzo
Dansaterapeuta, ballarina, intèrpret, 
creadora i docent. Investiga i genera 
processos on l’individu, la comunitat i la 
societat s’interrelacionen amb el món de 
la dansa, el moviment, els seus processos 
creatius i el món psico-sòcio-pedagògic. 
És sòcia fundadora de Dansalut i 
cofundadora del grup de Peritatge Judicial 
Social del Col·legi de Treball Social. 
En l’àmbit de la dansateràpia, exerceix 
amb diferents col·lectius, i està 
especialitzada en violència de gènere, 
exclusió social i paidologia. Va guanyar 
el premi Dansacat en la categoria de 
Dansa i Societat. Ha realitzat articles i ha 
participat amb la presentació de ponències 
en diversos congressos a Atenes, Sant 
Petersburg, Tòquio, Bogotà i Barcelona. 
Organitza el 1r Fòrum d’Arts Escèniques 
i Inclusió Social en el marc del Centenari 
de l’Institut del Teatre i col·labora amb 
l’organització del 1r Congrés Nacional de 
Musicoteràpia, realitzat a Barcelona. En 
l’àmbit de la docència, imparteix classes a 
la UB, la UAB, la UPF, la UdG, el Sagrat Cor, 
l’Escola El Brot, el Mercat de les Flors i el 
Graner Familiar i l’Espai Dansalut, entre 
d’altres.

Sandra Jurado
Pedagoga i ballarina. Graduada en 
Pedagogia per la Universitat Autònoma 
de Barcelona, postgraduada en Mediació 
Artística i titulada com a mediadora 
comunitària. Com a ballarina professional 
ha realitzat nombroses actuacions d’àmbit 
nacional i internacional (Alemanya, 
Holanda, Hongria i Itàlia). 
Partint de la idea que amb l’art, 
particularment amb el moviment i 
l’expressió corporal, s’aborden necessitats 
i inquietuds socioeducatives, va crear 
Median T la Danza, una iniciativa 
innovadora de mediació educativa a partir 
d’estratègies artístiques. Com a formadora 
ha treballat amb col·lectius d’adolescents i 
joves i ha col·laborat amb diferents centres 
de formació i ajuntaments.

Ascensión Moreno 
Docent i investigadora de la Universitat 
de Barcelona. És llicenciada i doctora 
en Belles Arts, pedagoga, mediadora 
artística, art-terapeuta i educadora social. 
És directora del Postgrau d’art per a la 
inclusió social i del Màster d’art per a 
la transformació social, la inclusió i el 
desenvolupament comunitari: mediació 
artística. 
Recentment ha publicat el llibre 
La mediación artística. Arte para la 
transformación social, la inclusión social y 
el desarrollo comunitario.

PONENTS

IV JORNADA DE MEDIACIÓ ARTÍSTICA 

SOCIAL

LA DANSA
COM A EINA 
D’INTERVENCIÓ

Agitart 
www.agitartcompanyia.com

Art for Change
obrasociallacaixa.org/ca/cultura/art-for-change

Artenea
www.associacioartenea.com

ARTransforma
www.artransforma.org

Ballar amb l’Alzheimer
youtube.com/results?search_query=bailando+con+el+alzheimer

Besòs Creació
senzatempo.es/creaciones/besoscreacio

BooMBeta - art i comunitat
www.granerbcn.cat

Catalonia Fundació Creactiva
www.facebook.com/Cataloniafundacio

Dancing Bodies /// Just a Dancer
www.thomasnoonedance.com

DI- MOVE
www.cobosmika.com

Educo
www.educo.org

El Banquet
---

El cos respira
www.mercedesboronat.com

EMMCA. Escola de Música 
i Centre de les Arts de l’Hospitalet

www.centredelesartsl-h.cat

Empoderamiento de las personas 
a través del Burlesque

www.marinasalvador.com

Entrenament de pilates, ioga i dansa 
amb discapacitat intelectual 

www.karenmora.com

ESMOU
www.esmou.cat

Espai Mira ens movem diferent
www.espaimira.com

Eva Durban
www.vimeo.com/152249333

Grup de dones 
que han patit violència de gènere

www.dansalut.com

Jugant amb la dansa
www.ciamargomez.com

La dansa, el cos i el moviment
---

La Pe i el Cordi fan ballar l’escola
---

L’Altre Festival
www.laltrefestival.cat

Marabal
www.marabal.org

Median T la Danza
www.facebook.com/mediantladanza

Moviment autèntic per la creació 
i el desenvolupament personal

---

PI(E)CE
constanzabrncic.net/piece-projecte-intergeneracional-de-creacio-escenica

          POLEmica: 
Pole Dance para la transformación social

www.bpolemic.org

Projecte pilot a l’Hospital 
de Sant Pau i la Santa Creu

oaea.institutdelteatre.cat

SARÄU: oci inclusiu. Projecte creatiu
www.sarau.org

Sessions de dansa com a eina
Dansa de la vida
gelabertazzopardi.com

Xamfrà, arts escèniques en caire social
www.xamfra.net

Agitart

Figueres

Obra Social La Caixa

Barcelona

Associació Art-Teràpia Artenea   

Barcelona

Art-Transforma

Barcelona

Susanna Pérez Testor  

Barcelona

Senza Tempo BCN  

Barcelona

El Graner

Barcelona

Catalonia Fundació Creactiva

Barcelona

Thomas Noone  Dance

L’Hospitalet de Llobregat

CobosMika

Vall-llobrega. Girona

Educo

Barcelona

Montse Colomé

Barcelona

Mercedes Boronat

Barcelona

EMMCA. Escola de Música 

i Centre de les Arts de l’Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat

Marina Salvador

Barcelona

Karen Mora

Barcelona

ESMOU Associació

Girona

Espai Mira

Girona

Eva Durban

Olot

Dansalut AC

Barcelona

Cia Mar Gómez

El Prat de Llobregat

Mariona Angelats

Font de l’Abella (Girona)

Teresa Aguadé i Juny Cases

Reus

L’Altre Festival

Barcelona

Marabal formació i creació artística

Barcelona

Sandra Jurado Rey

Barcelona - Girona

Gema Díaz Pulido

Barcelona

Tantarantana

Barcelona

B-Polemic, Associació per a la Promoció 

i Pràctica del Pole Dance

Barcelona

OAEA, Observatori de les Arts Escèniques 

Aplicades del’Institut del Teatre

Barcelona

Associació d’oci inclusiu Saräu

Barcelona

Cesc Gelabert

Barcelona

Xamfrà

Barcelona
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