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Dansa 
solidària
La nostra estimada ciutat continua en moviment continu des-
prés de la bona rebuda de la primera edició del festival Girona 
en Moviment. Aquest aire artístic de moviment ens fa pensar 
que culturalment som també el resultat de l’aportació de tots 
aquells que, abans que nosaltres, han recorregut el món fasci-
nats per l’art de la dansa i el seu poder comunicatiu i que molt 
amablement han volgut compartir aquests intercanvis amb Ca-
talunya. Potser per això tenim la multiculturalitat i la diversitat 
molt present en la nostra programació, sempre d’orígens i estils 
ben variats, a fi d’oferir al nostre públic aquell punt dolç entre la 
tradició i la contemporaneïtat, amb el principal repte d’arribar a 
tothom i omplir els teatres i carrers de gent ben diferent.

A part del seu caràcter clarament internacional, el festival con-
solida el nostre compromís amb el talent català, tot esperant 
que us desperti la curiositat pel bast món de la dansa i us faci 
conèixer els artistes i creadors contemporanis i de les noves ge-
neracions. Combinant repertori clàssic, de coreògrafs de renom 
i propostes de nova creació, el festival és en definitiva un viatge 
a la recerca de noves experiències amb la millor dansa del mo-
ment, una oportunitat per estimular la creativitat i contribuir a 
una bona causa a través de la cultura i les arts.

La idea del festival parteix de la fascinació mútua entre dansa 
i salut, explorant els beneficis d’aquest art en diferents nivells 
de la salut global de les persones. Tot i fantàstics esforços per 
part de científics, educadors i societat civil, el càncer continua 
essent una malaltia que malauradament afecta a molta gent. La 
solidaritat és una actitud inherent al poble català i Girona està 
en moviment, sí, i molt, com ha demostrat en edicions passades 
col·laborant amb el festival per tal d’ajudar a millorar la vida 
dels pacients de càncer del nostre territori. Moltíssimes gràcies 



Entrades i inscripcions a www.gironaenmoviment.com

a la Fundació Oncolliga per l’impecable treball dedicat a l’ajuda 
al malalt de càncer i els seus familiars. Com a ballarí és un ho-
nor ballar per una causa tant noble.

Girona en Moviment és també un espai de diàleg i solidaritat en-
tre diversos agents i un punt de trobada de ballarins i ballarines 
catalans i internacionals. I ara, més que mai, als artistes ens 
toca assumir el nostre compromís amb la llibertat d’expressió, 
un dret inalienable de tota creació artística i tota societat lliure. 
La dansa, com la cultura en general, ens cohesiona i ens pro-
veeix amb un imaginari comú donant la possibilitat de crear vi-
vències compartides. Imaginem Girona com una futura ciutat de 
la dansa, una referència a nivell català i europeu amb la cultura 
com a element transformador i de motor del país. Ho podem fer, 
n’estic convençut. L’important de moment és que l’experiència 
de Girona en Moviment ens faci explorar nous tastets de dansa i 
que, al cap i a la fi, ens transformi per continuar construint una 
societat solidària, lliure, democràtica, i de pau.

David Rodríguez. Equip Girona en Moviment
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Conferència
Meditació, la dansa 
interior que sana
a càrrec de Gerard Arlandes

El moviment de l’Univers és 
un compendi de coreografies 
que formen el ball de la vida. 
Des dels petits electrons que 
dibuixen figures al voltant de 
l’àtom, a l’encadenament còs-
mic de les nebuloses; des dels 
ritmes ordenats de la llum i 
l’electricitat de l’atmosfera, 
fins a les maniobres lliures 
que realitzen els corpuscles 
en l’aire; tot es mou i balla. 

També en el nostre interior el 
cor, la respiració, els pensa-
ments i les emocions ballen. 
Per a sentir i ajudar aquesta 
dansa interior hem de guardar 
silenci, escoltar i estimar. És a 
dir, meditar, d’això tractarà 
aquesta conferència a càrrec 
de Gerard Arlandes, mestre 
de meditació, tai-txí i Qi Gong, 
director del Centre Gerard Ar-
landes de Barcelona.

4 de juliol
19:30

Centre Cultural de la Mercè
Gratuït
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Ball al carrer
Espectacles i tallers 
per a tots els públics

La dansa és un art que ens 
aporta salut, alegria i benes-
tar! Per celebrar aquesta art 
escènica, el festival Girona en 
Moviment ofereix actuacions i 
tallers de ball (balls en línia, 

zumba, dansa del ventre, cla-
qué, dansa inclusiva...) per a 
totes les edats a la Plaça Ca-
talunya de Girona. Vine a mou-
re l’esquelet, sol o acompan-
yat, és diversió assegurada! 

5 de juliol
19:00 a 21:00
6 de juliol
18:00 a 20:00
Plaça Catalunya
Gratuït
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Un viatge al 
món del ballet
Taller infantil
Taller destinat a nens i nenes 
d’entre 6 i 10 anys, on s’en-
dinsaran en el món del ballet 
i descobriran el que s’amaga 
darrere del teló. Alguns ba-
llarins participants de la Gala 
Catalunya dansa contra el 
càncer faran demostracions, 

ensenyaran vestits i sabati-
lles de ballet i compartiran els 
secrets del món màgic del ba-
llet. Les nenes i els nens viu-
ran una experiència única de 
molt a prop, i passaran d’ocu-
par el lloc de l’espectador a 
fer d’artistes per uns instants. 

7 de juliol
12:00

Saló de descans del Teatre 
Municipal 

Gratuït
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Jornada 
Clàssic

Classe oberta de ballet clàssic nivell bàsic amb la ballarina del 
The Royal Danish Ballet Alba Victòria Nadal, coneguda per la 
seva tècnica d’estil Bournonville i per les interpretacions en ba-
llets de Balanchine, Akram Khan, Wayne McGregor, J. Robbins 
i J. Kylian. Una oportunitat pel jove talent d’aprendre amb una 
de les figures internacionals del ballet del moment. El públic la 
podrà veure ballar a la Gala Catalunya dansa contra el càncer els 
dies 6 i 7 de juliol al Teatre Municipal.

10:30 a 12:00 Cu
rs

os
 i 

ta
lle

rs

Classe nivell bàsic 
amb Alba Victòria Nadal, 

ballarina al Royal Danish Ballet

Classe nivell 
intermedi/avançat

amb Roger Cuadrado, ballarí al 
Czech National Ballet

Classe oberta de ballet clàssic de nivell intermedi/avançat amb 
Roger Cuadrado, ballarí al Czech National Ballet. Una oportu-
nitat única pels joves talents d’aprendre de la mà d’una figura 
internacional del ballet del moment, conegut per la seva trajec-
tòria al Stuttgart Ballet i les seves interpretacions en ballets de 
J. Kylian i John Cranko. Se’l po

12:15 a 13:45

Classe de repertori clàssic
amb Tess Buck, ballarina a l’Opera 

Nova w. Bydgoszczy

Classe oberta de repertori de ballet amb Tess Buck, ballarina 
a l’Opera Nova w. Bydgoszczy a Polònia. Una oportunitat única 
pels joves talents d’aprendre un trosset de variació i pas a dos 
de la mà d’una figura internacional del ballet del moment, cone-
guda també per la seva trajectòria al Ballet Nacional d’Estònia i 
al Gran Teatre Stanislaw 

14:00 a 15:30

5 de juliol
Pavelló de Fontajau
Des de 10€ la sessió
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Contemporàni

Classe oberta de tècnica de dansa contemporània nivell bàsic. 
Una classe on es treballarà la tècnica de la dansa contemporà-
nia i s’aprendran unes combinacions coreogràfiques per explo-
rar diferents possibilitats del moviment. El públic podrà veure 
en Paolo Giglio ballar a l’espectacle Mare vull ser pescador el 
dijous 4 de juliol al Centre Cultural La Mercè.

10:30 a 12:00

Classe nivell bàsic
amb Paolo Giglio, ballarí  i director 
de l’Open Mouvement Centre de 
Danse a Suïssa

Classe nivell 
intermedi/avançat
amb Marc Balló, ballarí al Landes-
theater Deltmold

Classe oberta de tècnica de dansa contemporània intermedi/
avançat. Una oportunitat única pels joves talents d’aprendre de 
la mà d’una figura de la dansa internacional, destacat per la seva 
trajectòria a Magdeburg i per la creativitat de les seves coreo-
grafies. Se’l podrà veure ballar a la Gala Catalunya dansa contra 
el càncer els dies 6 i 7 de juliol al Teatre Municipal.

12:15 a 13:45

Taller coreogràfic obert de dansa contemporània intermedi/
avançat. Una oportunitat única pels joves talents d’aprendre fra-
ses coreogràfiques del coreògraf Rafael Bonachela i aprendre 
una forma de treballar i moure’s diferent. Víctor Zarallo ha estat 
destacat per les seves interpretacions en ballets clàssics i con-
temporanis a la companyia Scottish Ballet. 

14:00 a 15:30

6 de juliol
Pavelló de Fontajau
Des de 10€ la sessió

Classe de repertori clàssic
amb Víctor Zarallo, ballarí al Sydney 
Dance Company
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Jornada 
Benestar

Vine a vitalitzar el teu cos i renovar-te per dins i per fora de for-
ma radiant a través de l’energia del ioga. Una oportunitat per 
descobrir-se i transformar cos i esperit en una pràctica de ioga 
vigoritzant i de connexió interior profunda a través de l’àssana, 
el moviment dinàmic i la respiració. Curs impartit per Eva Roca, 
professora de ioga, directora del centre Kreative Yoga Girona i 
divulgadora de l’alimentació crudivegana.

10:30 a 12:00
Classe Ioga

amb Eva Roca, directora del Krea-
tive Yoga Girona

Classe Tai-txi
amb Gerard Arlandes, director del 

Centre Gerard Arlandes.

El tai-txí és una dansa meditativa. Consta de seqüències de movi-
ments lents, encadenats, fluids, harmònics i conscients en els quals 
el cos realitza cercles i espirals en l’espai. Ve de la Xina i els textos 
clàssics la defineixen com la dansa que uneix el cel, la terra i l’és-
ser humà. El mestre de meditació i tai-txí Gerard Arlandes ofereix 
aquest curs amb l’objectiu de la meditació en dansa, la preparació 
interna i externa i l’equilibri de la capacitat energètica de les per-
sones. 

12:15 a 13:45

Classe Pilates
amb Esther Hernández, directora 

Centre Pilates Girona.
El Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental que ens aju-
da a conèixer millor el cos estirant, enfortint i equilibrant. També 
serveix per prevenir lesions i desenvolupar una millor consciència 
corporal. Una bona oportunitat per millorar el benestar físic per-
sonal de la mà de l’Esther Hernández, instructora especialitzada 
en el mètode Pilates per Balance Body i llicenciada en Ciències de 
l’Activitat Física i Esport.

14:00 a 15:30

7 de juliol
Pavelló de Fontajau
Des de 10€ la sessió
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Mare vull ser 
pescador
Espectacle de dansa i 
música en directe
Grup d’havaneres 
Port-bo
Els contes d’aventures, amor i 
vida de tres pescadors catalans 
donen vida a aquest especta-
cle únic de dansa i música en 
directe. El talent extraordinari 
de l’aclamat grup d’havaneres 
Port Bo realitza una col·lecció 
de les seves havaneres en di-
recte mentre les coreografies 
originals uneixen la música i les 
històries a través de la dansa, 
realitzades i interpretades per 

tres ballarins internacionals. 
L’harmonia de la música i el 
moviment garanteixen una nit 
màgica d’imaginació i nostàl-
gia. Un espectacle de caràcter 
mediterrani per a tota la família, 
creat especialment pel festival 
Girona en Moviment.

Després de l’espectacle gaudeix 
d’un cremat boníssim tot cele-
brant la inauguració del festival!

4 de juliol
21:00

Auditori de la Mercè
20€
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Gales Catalunya 
Dansa Contra el 

Càncer
Qualitat, solidaritat i emoció amb 

la millor dansa del moment! 

Diuen que la dansa és un llen-
guatge universal, poderós i molt 
emotiu.  Et convidem a viure-ho 
en primera persona a Catalunya 
dansa contra el càncer: balla-

rins catalans i internacionals de 
les millors companyies del món 
uneixen forces contra el càncer 
en aquesta gala benèfica d’un 
repertori d’estils molt diferents.

6 de juliol
20:30 a 21:00
7 de juliol
19:00 a 20:00
Teatre Municipal
18€ / 22€ / 28€ / 30€

Xerrada pre-funció
Si vols conèixer més sobre els 
ballarins i el repertori de cada 
funció, vine a les Xerrades 
pre-funció una hora abans de 
l’espectacle! 

Sopar cloenda
15€
Si vens el diumenge dia 7 de 
juliol, tens l’opció de venir al 
sopar de cloenda del festival, un 
cop finalitzada la gala!
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Programació

04
JUL

CONFERÈNCIA 
Meditació, la dansa interior que sana

Centre Cultural de la Mercè · 19:30h 

04
JUL

ESPECTACLE
Mare vull ser pescador

Auditori de la Mercè · 21:00h 

05
JUL

TALLER
Ballem! Clàssic · Nivell bàsic

Pavelló de Fontajau · 10:30h a 12:00h

05
JUL

TALLER
Ballem! Clàssic · Nivell intermedi/avançat

Pavelló de Fontajau · 12:15h a 13:45h

05
JUL

TALLER
Ballem! Clàssic · Repertori Clàssic

Pavelló de Fontajau · 14:00h a 15:30h

05
JUL

BALL AL CARRER
Actuacions i tallers

Plaça Catalunya · 19:00h a 21:00h

06
JUL

TALLER
Ballem! Contemporani · Nivell bàsic

Pavelló de Fontajau · 10:30h a 12:00h

06
JUL

TALLER
Ballem! Contempotani
Nivell intermedi/avançat
Pavelló de Fontajau · 12:15h a 13:45h

G
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Programació

06
JUL

TALLER
Ballem! Contemporani
Repertori estil Bonachela
Pavelló de Fontajau · 14:00h a 15:30h

06
JUL

BALL AL CARRER
Actuacions i tallers

Plaça Catalunya · 18:00h a 20:00h

06
JUL Teatre Municipal · 20:30h a 22:30h

ESPECTACLE
Catalunya dansa contra el càncer

07
JUL Pavelló de Fontajau · 10:30h a 12:00h

TALLER
Ballem! Benestar · Ioga

07
JUL Saló de descans Teatre Municipal

12:00h a 13:00h

TALLER INFANTIL
Un viatge al món del ballet

07
JUL Pavelló de Fontajau · 12:15h a 13:45h

TALLER
Ballem! Benestar · Tai-txi

07
JUL Pavelló de Fontajau · 14:00h a 15:30h

TALLER
Ballem! Benestar · Pilates

07
JUL Teatre Municipal · 19:00h a 21:00h

ESPECTACLE
Catalunya dansa contra el càncer

06
JUL Teatre Municipal · 20:30h a 22:30h

ESPECTACLE
Catalunya dansa contra el càncer

G
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Martí Paixà. 
Solista del Ballet de Stuttgart.

Victor Zarallo. Ballarí a 
Sydney Dance Company. 

Marc Jubete. 
Solista del Ballet d’Hamburg.

Aleix Martínez. Solista del 
Ballet d’Hamburg i director/
fundador de la cia. ManNera.

David Rodríguez. 
Ballarí i coreògraf freelance. 
Ex-solista Gauthier Dance.

Alba Victòria Nadal. 
Ballarina de la companyia 
Royal Danish Ballet. 
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Francesc Nel·lo. 
Ballarí de la companyia IT 
Dansa.

Carlos Renedo. Ballarí i 
productor executiu del Ballet 
de Barcelona.

Roger Cuadrado. 
Ballarí de Czech National 
Ballet.

Virginia Joëlle López. 
Ballarina de Dansa Oriental.

Tess Buck. 
Ballarina de l’Opera Nova w. 
Bydgoszczy.

Alba Sempere. 
Ballarina del ballet de 
Zurich.
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Aleix Mañé. 
Ballarí i coreògraf freelance. 
Ex-solista CND. 

Marc Balló. 
Ballarí de la companyia 
Landestheater Detmold.

Marià Huguet. 
Ballarí del Ballet d’Hamburg.

Maria Prat. 
Ballarina i estudiant de 
ciències yògiques.

Gemma Cuartero. 
Ballarina i professora free-
lance.
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Miriam Kacerova. 
Ballarina principal del Ballet 
de Stuttgart.

Chase Johnsey. 
Ballarí i director artístic del 
Ballet de Barcelona.

Luke Prunty. 
Ballarí i coreògraf freelance. 
Ex-solista Gauthier Dance.

Nicolas Gläsmann. 
Ballarí del Ballet d’Hamburg.

Patrícia Friza. 
Solista del Ballet d’Hamburg.

Yaiza Coll. 
Ballarina del Ballet d’Hamburg.



Paolo Giglio. Ballarí i fundador 
escola i cia. Open Mouvement 
Centre de Danse.

Felix Deepen. 
Ballarí de la companyia IT 
Dansa.

Celia Sandoya. 
Ballarina de la companyia IT 
Dansa.

Giorgia Giani. 
Ballarina del Ballet d’Hamburg.

Adrián Sánchez. Ballarí de 
la Companyia de dansa del 
Landestheater Detmold.
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Aniol López. 
Daf. El grup Port-Bo. 

El repertori heretat en gran 
part dels vells cantaires de 
Calella, està format d’ha-
vaneres clàssiques i noves, 
valsos mariners, balades, 
boleros, sardanes, cançó 
catalana.
En l’actualitat el grup el for-
men, Josep Nadal (tenor), Iri-
neo Ferrer “Mineu” (baríton) i 
Carles Casanovas (veu baixa, 
guitarra i direcció musical).

Míriam Encinas 
Dilruba, flauta i daf.
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Associació de Capoeira Canigó
Esbart Fontcoberta 

Teresa Micaló - balls en línia
Àurea Tribal Dancers

Estudi Nòmada (Dansa - Art - 
Cultura)

Espai Mira
Mediterrània Escola de Dansa 

Irlandesa
La Vieja Escuela

Maria Prat
Gemma Cuartero



Entrades a la venda a través de
www.gironaenmoviment.com

IG: @gironaenmoviment
FB: /gironaenmoviment.oncolliga

Youtube: /Gironaenmoviment

Organitza

Amb el suport de 

Col·laboren


