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Aportacions a la dansa catalana és un espai per donar veu, 
presentar i difondre qualsevol aportació que tingui relació 
amb la dansa catalana. 

Aportacions a la dansa catalana s’adreça a:
• Aquelles persones que desitgin presentar una aportació:  

projecte, experiència, obra o estudi.
• Totes les persones interessades en conèixer les darreres 

novetats, treballs o aportacions a la dansa catalana

A partir del reconeixement que la dansa és una part del 
patrimoni immaterial de Catalunya, Aportacions a la dansa 
catalana vol fer ressò tant de la pràctica com de l’estudi 
de la dansa tradicional o de qualsevol aspecte que hi tingui 
relació: música, festes, indumentària o pedagogia.

Per això convidem totes les persones, grups de balladors 
i balladores, col·lectius professionals, entitats, centres 
d’estudis o administracions que estiguin interessats  
en la jornada, sigui d’oient o presentant una Aportació. 

Aportacions a la dansa catalana es va iniciar l’any 2004 
amb motiu de l’homenatge a Aureli Capmany; l’any 2009 
es va convocar coincidint amb l’Any Amades i el 2014 es 
va dedicar a M. Rosa Alonso, mestra de dansa de l’Esbart. 
Enguany, dediquem la jornada a Enric Vigo, músic i ballador 
que va ensenyar bona part del repertori de balls de les 
comarques del Pallars que avui coneixem.

Totes les aportacions presentades a la jornada seran 
editades, com en les ocasions anteriors, íntegres  
o resumides, en una publicació posterior que s’enviarà  
a les persones inscrites i als autors.

Hi sou convidat. Us esperem!.

Aportacions a la  
dansa catalana 2020
Homenatge a Enric Vigo
 Dia: Dissabte 29 de febrer
 Lloc:  Esbart Català de Dansaires 
  La Casa dels Entremesos. Plaça de les Beates, 5 
  08003 Barcelona

Horari previst: 
 10.00 h Obertura de la jornada
 10.15 h Presentació d’Aportacions
 11.30 h Pausa cafè
 12.00 h Presentació d’Aportacions
 13.30 h  Tancament de la jornada matinal
 13.30 h Visita a l’Arxiu i Biblioteca de l’Esbart Català  

de Dansaires

 16.00 h Presentació d’Aportacions
 17.30 h Cloenda de la jornada

Per assistir a Aportacions a la dansa catalana.  
Inscripció gratuïta. Podeu inscriure-us fins el mateix dia 29  
de febrer per correu electrònic (info@esbartcatala.org),  
deixant un missatge al telèfon 93 412 51 11 o personalment.

Inscripció d’Aportacions.  
Inscripció gratuïta. Podeu proposar Aportacions fins el dia 20  
de febrer per correu electrònic. L’organització es fa càrrec  
del dinar dels ponents o un representant en cas de col·lectius.

Tots els assistents seran obsequiats amb volums d’Aportacions  
a la dansa catalana editats 2004, 2009 i 2014.


