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Del 20 al 23 d’agost se celebrarà la 38a edició del festival 
Ésdansa a les Preses. Un any excepcional en què hem re-
formulat el festival, des de la programació fins als espais, a 
causa de la pandèmia de la COVID-19. Tot això fa que ens 
faci especial il·lusió presentar l’Ésdansa 2020 que de ben 
segur que tan públic, voluntaris, artistes com organització 
recordarem.
El festival ha treballat per mantenir totes les seves línies de 
treball que ha desenvolupat fins el dia d’avui. Així doncs, 
un any més viurem uns dies de dansa d’arrel tradicional a 
les Preses amb propostes d’exhibició, formació i creació, 
veient-se afectades les propostes de participació.
Per acabar, l’organització del festival ha estat desenvolu-
pant un protocol per adaptar cada espai a les noves mesu-
res sanitàries. És per això que aquest any els espais veuran 
reduït el seu aforament i que caldrà assistir amb temps als 
espectacles i seguir les indicacions del personal d’atenció 
al públic.
En aquest programa trobareu tota la informació de la pro-
gramació del festival i també d’Ésdansa’T, els tallers de 
dansa tradicional. 

Que gaudiu del festival!



ÉSDANSA'T
9.30h
ENTRENADANSA 
Toni Jodar i Montse Colomé 
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

12.00h
BALLAR I MOURE'S EN L'ESPAI 8
Teresa Agustí i Lluís Calduch
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

16.00h
CAFÈ AMB SARA CANO
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

16.30h
FOLKLOREANDO
Sara Cano
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

18.30h
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 
VENTRE BLANC + CONVERSA AMB 
JORDI LARA 
Centre Cultural

22.00h
A LA PANXA DEL BOU
Esbart Rocasagna
Recinte Ésdansa



ÉSDANSA'T
9.30h
PERCUSSIÓ CORPORAL
Santi Serratosa
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

12.00h
BALLS I DANSES DE LA GARROTXA
Àlvar Borrell
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

16.00h
CAFÈ AMB NÚRIA FEIXAS 
I ROGER CASALPRIM
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

16.30h
EUSKAL DANTZA
Elai Alai del País Basc
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

18.30h
PARLEM DE... BALLS I DANSES DEL 
PIRINEU: LA GARROTXA
Tito Peláez, Cati Plana, Pep Garcia i 
Carles Mas
Plaça Major

20.30h
TRA TRA TRA, TRADICIÓ
Explica Dansa 
Jardí de l'Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

20.30h
TOTES
Esbart Manresà
Plaça Major

21.30h
TOTES
Esbart Manresà
Plaça Major

22.00h
VENGO!
Sara Cano
Recinte Ésdansa

23.30h
CONCERT  "A TRENC D'ALBA"
Marala
Plaça Major

divendres 21

ÉSDANSA'T 
JOVE
10.00h
Euskal Dantza
Elai Alai del País Basc
Centre Cultural

12.00h
Percussió corporal
Santi Serratosa
Centre Cultural



ÉSDANSA'T
10.00h
EUSKAL DANTZA - TALLER
Elai Alai del País Basc
Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

12.00h
EL BAGUL DE LA MÚSICA TRADICIONAL 
Duet Daura
Plaça Major

12.00h
BAULA
Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina 
Quartet
Lloc sorpresa

18.30h
PARLEM DE... EL CENTENARI 
MANUEL CUBELES 
Pep Garcia i Pilar López
Jardí de l'Espai de Dansa d'Arrel Tradicional

18.30h
BAULA
Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina 
Quartet
Lloc sorpresa

20.00h
IDI BEGI
Proyecto Larrua
Plaça Major

21.00h
IDI BEGI
Proyecto Larrua
Plaça Major

22.00h
NIT DE DANSA BASCA
Elai Alai del País Basc
Recinte Ésdansa

23.00h
CONCERT DE TAVERNA
Els tranquils
Plaça Major

dissabte 22



diumenge 23
12.00h
EL BAGUL DE LA MÚSICA TRADICIONAL
Duet Daura
Plaça Major

12.00h
BAULA
Esbart Ciutat Comtal 
i Jordi Molina Quartet
Lloc sorpresa

18.00h
FESTA AL PARC
Marboleny Escola, Marboleny Jove i 
Cos de dansa
Parc de Pedra Tosca

18.30h
BAULA
Esbart Ciutat Comtal 
i Jordi Molina Quartet
Lloc sorpresa



ITINERARI DANSA D’ARREL CATALANA
Aquest 2020, per motius evidents, el festival posa el fo-
cus en la dansa d’arrel catalana. Un conjunt de propostes 
KM 0 que treballen amb el llenguatge de la dansa d’arrel ja 
sigui des d’una perspectiva més fidedigna o explorant ca-
mins nous obrint noves vies de treball. Dins aquest itinerari 
hi trobem propostes com Totes, de l’Esbart Manresà, i A la 
Panxa del Bou, de l’Esbart Rocasagna de Gelida.

DANSA I PAISATGE
Dins la línia de dansa d’arrel catalana s’hi troba inclòs l’iti-
nerari de dansa i paisatge que busca fer viure experiències 
úniques integrant les coreografies de les companyies a ra-
cons singulars del municipi de les Preses. Dins aquest itine-
rari hi trobem l’espectacle Baula de l’Esbart Ciutat Comtal 
i Jordi Molina Quartet i la Festa al Parc amb l’Esbart Mar-
boleny.

itineraris
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-
PROGRAMA

itineraris
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Ventre blanc és una faula crua i 
subtil sobre altres maneres de bus-
car la felicitat en la voràgine de la 
societat actual. Els protagonistes 
són les persones reals que porten 
els capgrossos d’una ciutat soli-
tària, que s’interpreten a si matei-
xos en històries que els toquen de 
molt a prop a la vida real. Es pro-
jectarà la pel·lícula per retre un petit 
homenatge a Xavier Blancafort. 
Tot seguit conversarem amb Jordi 
Lara, que va escriure i dirigir el llarg-
metratge de ficció.

Projecció de la pel·lícula 
Ventre Blanc + conversa amb 
Jordi Lara
Dia: dijous 20 d’agost
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Centre Cultural de les Preses
Preu: gratuït
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L’Esbart Rocasagna revisita 
El Patufet, un conte tradicio-
nal que tots tenim ben pre-
sent a la nostra memòria, de 
forma trencadora i atrevida, 
amb una coreografia de dan-
sa d’arrel sense complexos i 
actualitzada, convidant a re-
flexionar i, per damunt de tot, 
a sentir. L’Esbart Rocasagna 
de Gelida és una entitat que 
té per objectiu la conservació 
i difusió de la cultura
popular, en especial de la 
dansa tradicional. 

A la panxa del bou
-
Esbart Rocasagna
Dia: dijous 20 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 6 €

PRE-ESTRENA
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Presentació ballada del vo-
lum 2 del llibre “Balls i danses 
del Pirineu” que està dedi-
cat a la Garrotxa. El projecte 
que recull partitures va ser 
realitzat des de l’Escola Folk 
del Pirineu pensat per la di-
vulgació i la interpretació de 
les danses i balls d’arrel tra-
dicional en múltiples àmbits. 
La conversa comptarà amb la 
participació d’artistes convi-
dats que representaran algu-
nes de les danses que conté 
el llibre.

Parlem de... balls i danses del 
Pirineu: la Garrotxa
-
Tito Peláez, Cati Plana, 
Pep Garcia i Carles Mas
Dia: divendres 21 d’agost
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït
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Explica Dansa presenta una conferència 
ballada amb connexions via streaming. 
TRA TRA TRA (tradició, transmissió, 
traïció) complementa la trilogia de con-
ferències ballades amb les quals Explica 
Dansa fa un recorregut per la història i 
evolució de la dansa. En aquesta ocasió 
posa el focus en la dansa tradicional. La 
versió online, TRA TRA TRA. Tradició, és 
la primera part d’aquest tríptic que ara es 
presenta, i està pensat com el quadern 
de viatge d’una recerca.

Una coproducció del Mercat de les Flors, 
la Fira Mediterrània de Manresa i el Fes-
tival Ésdansa.

Foto: Gala Jodar

TRA TRA TRA, Tradició
-
Explica Dansa
Dia: divendres 21 d’agost
Hora: a les 20.30 h
Lloc: Jardí de l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
Preu: Gratuït

ÉSDANSA’PRO
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Totes és una mirada, a través 
de la dansa, del moviment fe-
minista que des de finals del 
segle XIX ha anat guanyant 
terreny en la nostra societat.
Termes com consciència de 
l’opressió, alteritat i intersec-
cionalitat, autoemancipació, 
maternitat o sexualitat
troben moviment en una 
aposta totalment diferent 
de la que ens té acostumats 
l’esbart.
El Manresà s’endinsa en un 
nou concepte de dansa en la 
qual busquen un llenguatge
diferent i proper.

Totes
-
Esbart Manresà
Dia: divendres 21 d’agost
Hora: a les 20.30 h i a les 21.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada

ESTRENA
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Prenent com a referència la coneguda 
lletra de la Molinera, un clàssic de la tra-
dició oral castellana, neix aquest tribut al 
folklore vist des d’una perspectiva actual, 
on present i tradició s’uneixen per fer una 
relectura dels nostres senyals d’identitat 
i les nostres arrels. Amb Vengo! la reco-
neguda ballarina i coreògrafa Sara Cano 
aprofundeix en la idea del folklore com 
un art viu i canviant, obert a l’evolució i 
que connecta amb el present per a con-
ciliar d’on venim i cap a on anem.

Vengo!
-
Sara Cano
Dia: divendres 21 d’agost
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 10 €

ÉSDANSA’PRO
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Marala són Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra 
Monfort, tres dones músics i compositores 
de Catalunya, les Balears i el País Valencià. 
Les seves cançons beuen del present i dels 
cants ancestrals dels seus orígens. Les can-
ten a tres veus i amb la guitarra a les mans. 
A trenc d’alba és el seu primer treball dis-
cogràfic. Un aplec de composicions origi-
nals que fan un cop d’ull a les arrels. Una 
proposta lluminosa i trencadora que respira 
amb alens femenins.

Concert  A trenc d'alba

Dia: divendres 21 d’agost
Hora: a les 23.30 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada
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Ens endinsarem a diferents regions 
d’Euskal Herria coneixent les seves dan-
ses de la mà del grup Elai Alai de Por-
tugalete que treballa per la recuperació, 
conservació i expansió del ric folklore del 
País Basc. Algunes de les danses carac-
terístiques de la cultura popular del terri-
tori són les jotes frenètiques, passant per 
estilitzades coreografies de Gipúzkoa, 
danses Alaveses i fins el variat i ric folklo-
re de Nafarroa, entre d’altres.

Euskal dantza - taller
-
Elai Alai del País Basc
Dia: dissabte 22 d’agost
Hora: a les 10 h
Lloc: Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
Preu: 10 €
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Amb El bagul de la música tradicional, el Duet Daura 
dona a conèixer al públic familiar alguns dels instruments 
tradicionals més coneguts del territori pirinenc i de la res-
ta de Catalunya. A més, els participants en aquest espec-
tacle/taller tenen l’oportunitat de cantar algunes tonades 
occitanes i catalanes i a aprendre a tocar la caixa de res-
sonància i a ballar algunes danses del territori.

El bagul de la música tradicional
-
Duet Daura
Dia: dissabte 22 i diumenge 23 d’agost
Hora: a les 12 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada

PROPOSTA
FAMILIAR
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Baula és un espectacle de dansa que fusiona les co-
reografies de Teresa Agustí i Lluís Calduch i la mú-
sica de Jordi Molina. Música i dansa es connecten i 
s’encadenen, i en resulten diverses i múltiples for-
mes plàstiques en el temps i l’espai. Són baules que 
es van enllaçant l’una amb l’altra creant una llarga i 
infinita cadena de sentiments, emocions i expres-
sions que mostren la diversitat i la nostra riquesa 
cultural. Un espectacle que podreu gaudir en format 
d’experiència en un entorn natural únic.

INDICACIONS: el punt de trobada serà la Casa de 
Colònies de les Preses. Des d’allà caminarem uns 10 
minuts fins al lloc en concret. Accessibilitat: terreny 
no asfaltat, persones amb mobilitat reduïda contac-
teu amb el festival. Venda d’entrades: no es vendran 
entrades a la Casa de Colònies de les Preses, cal te-
nir l’entrada prèviament comprada.

Baula
-
Esbart Ciutat Comtal 
i Jordi Molina Quartet

Dia: dissabte 22 i diumenge 23 d’agost
Hora: a les 12 h i a les 18.30 h
Lloc: Lloc sorpresa (Punt de trobada: Casa de Colònies de les 
Preses)
Preu: 10 €

ESPECTACLE
EXPERIÈNCIA
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Parlarem de Manuel Cubeles, un dels coreògrafs més 
destacats en dansa d’arrel tradicional catalana, en mo-
tiu del centenari del seu naixement. En aquesta ocasió, 
a més de donar a conèixer el seu llegat, parlarem de les 
activitats que s’estan gestant en motiu de l’Any Cubeles 
que s’estrenarà a finals d’aquest 2020 i que se celebrarà 
al llarg del 2020-2021.

Parlem de... el centenari
Manuel Cubeles
-
Pep Garcia i Pilar López
Dia: dissabte 22
Hora: a les 18.30 h
Lloc: Jardí de l’Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
Preu: Gratuït
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La companyia presenta en aquesta ocasió un espec-
tacle inspirat en les proves d’arrossegament de bous 
conegudes com Idi-Probak a Euskal Herria. Proyecto 
Larrua recrea el vincle entre l’animal i l’humà, la seva 
fisicalitat, la jerarquia i el seu llenguatge a la plaça. 
Tot a través de la mirada de l’animal.
Aquest espectacle és un “Piroclast” del festival Sis-
mògraf. Els Piroclasts són aquells espectacles que 
havien de passar durant el festival però que es fan 
en un altre lloc i/o en un altre moment del calendari 
a causa de la COVID-19.

Idi Begi
-
Proyecto Larrua
Dia: dissabte 22
Hora: a les 20 h i a les 21 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada

PIROCLAST 
SISMÒGRAF
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El grup de dansa i música Elai Alai ens oferirà una nit 
de dansa basca fent un recorregut per diferents regions 
d’Euskal Herria. Un espectacle a ritme de jotes, passant 
per estilitzades coreografies guipuscoanes i fins a espec-
taculars comparses carnavalesques de Lapurdi, Benafa-
rroa i Xiberua. La companyia va néixer a Portugalete el 
1962 amb l’objectiu de treballar a favor de la recuperació, 
conservació i expansió del riquíssim folklore basc.

Nit de dansa basca
-
Elai Alai del País Basc
Dia: dissabte 22
Hora: a les 22 h
Lloc: Recinte Ésdansa
Preu: 8 €
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Els Tranquils és un trio vocal masculí especialitzat 
en cançó tradicional catalana. Cançons de taverna, 
satíriques i humorístiques s’alternen amb balades 
sense perdre mai la comunicació directíssima amb 
l’espectador. La seva comicitat netament popular, 
moltes vegades picant, s’encomana a tothom fent 
riure al públic i passar estones francament diverti-
des.

Concert de taverna
-
Els Tranquils
Dia: dissabte 22 d’agost
Hora: a les 23 h
Lloc: Plaça Major de les Preses
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada
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Passejada popular al so de la música i el ritme de la dan-
sa d’arrel tradicional. Durant més d’una hora el Parc de 
Pedra Tosca acollirà breus representacions de danses i 
músiques catalanes de la mà de l’Esbart Marboleny que 
s’integren a cada racó del singular paisatge que ofereix el 
parc i la seva arquitectura dissenyada per RCR Arquitec-
tes, guanyadors del premi Pritzker 2017.
Es recomana arribar amb 30 minuts d’antelació al Parc 
de Pedra Tosca per afavorir el bon funcionament de la 
proposta.

Festa al parc
-
Marboleny Escola, Marboleny Jove 
i Cos de dansa
Dia: diumenge 23 d’agost
Hora: a les 18 h
Lloc: Parc de Pedra Tosca
Preu: Gratuït | Cal fer reserva prèvia d’entrada

PROPOSTA
FAMILIAR
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Aquest 2020 el Petit Ésdansa’T acompanyarà els infants a desco-
brir la cultura popular del Pirineu a través de la dansa i la música 
tradicional. El Duet Daura serà el fil conductor d’aquesta proposta 
de tallers en forma de càpsules virtuals que culminarà el dissabte 
22 i el diumenge 23 a les 12 del migdia on els infants podran gau-
dir de l’espectacle “El bagul de la música tradicional”. L’espectacle 
i els tallers de la companyia conformen una proposta càlida i de 
molta proximitat que manté en tot moment l’atenció dels infants 
tot descobrint de manera compartida el coneixement de la cultura 
popular de la seva terra.

INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Calendari: 
Tallers del dilluns 17 al divendres 21 d’agost. Espectacle “El bagul de la 
música tradicional” del Duet Daura dissabte 22 i diumenge 23 a les 12h. 
(*espectacle gratuït però cal fer reserva prèvia a partir del 27 de juliol).
Edats: Infants nascuts del 2008 al 2016.
Preu: 10€
Inscripcions: A partir del 15 de juliol
Funcionament: L’infant rebrà cada dia al matí, via correu electrònic, un en-
llaç on podrà veure la càpsula virtual que se li proposa. La càpsula podrà 
ser consultada a qualsevol moment del dia.
*L’organització es reserva el dret de modificar el programa per causes que així ho requereixin.

petit ésdansa’t
-
Els tallers per a infants de 4 a 12 anys 
En línia
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Ésdansa’T Jove va néixer el 2017 per oferir tallers formatius en 
dansa d’arrel tradicional per a joves. Aquest 2020 Ésdansa’T Jove 
concentra la seva activitat en dos dies al matí i proposa un conjunt 
de càpsules que treballen tres aspectes diferents. En primer lloc 
coneixerem danses d’arrel catalanes de la mà de Teresa Agustí i 
Lluís Calduch de l’Esbart Ciutat Comtal. En segon lloc farem una 
mirada a danses d’arrel d’altres territoris amb la companyia Elai 
Alai del País Basc i, per acabar, se’ls oferiran un seguit d’eines i 
tècniques per ballar amb el formador Santi Serratosa i amb Mont-
se Colomé i Toni Jodar.
*A causa de la COVID-19 tots els tallers es duran a terme de la 
manera més individual possible oferint una petita parcel·la a cada 
ballador o balladora per tal d’assegurar que es manté la distància 
de seguretat en tot moment.

INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Calendari: Tallers del dijous 20 i divendres 21 d’agost de 10h a 13.30h.
Lloc: Centre Cultural de les Preses
Edats: Joves nascuts entre el 2004 i el 2007 
Preu: 30€ (inscripció als dos dies) / 2n germà 25,50€ / 3r germà 22,00€
Inscripcions: A partir del 15 de juliol. Inscripcions obertes fins a exhaurir 
places.
*Places limitades. L’organització es reserva el dret de modificar el programa per causes que així 
ho requereixin
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2 dies amb 6 tallers per a adults per ballar i aprendre dansa d’arrel 
tradicional. Un espai per aprendre danses tradicionals i experi-
mentar amb diferents eines i tècniques per ballar.
Aquest any, a més a més, podreu gaudir d’un taller extra el dissab-
te al matí per a tots els nivells!

-
ENTRENADANSA
Dijous 20 d’agost de 9.30h a 11.30h
Imparteix: Toni Jodar i Montse Colomé
A partir dels elements propis de la dansa: espai, temps i cos, pro-
posen un exercici que fusiona els codis de moviment de la dansa 
contemporània amb referents de tradició, com és la música d’arrel.

BALLAR I MOURE’S EN L’ESPAI 8
Dijous 20 d’agost de 12h a 13.30h
Imparteix: Teresa Agustí i Lluís Calduch
Ballar i moure’s en l’espai que ens marca l’actual distància social. 
Ballar aquell espai que obligatòriament ens separa d’una altra 
persona, ballar en l’espai 8 que queda entre tu i l’altre.
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FOLKLOREANDO
Dijous 20 d’agost de 16.30h a 18h
Imparteix: Sara Cano 
Un apropament a la visió de Sara Cano del folklore, unint dansa 
d’arrel i eines compositives pròpies de la dansa contemporània. 
Per fer això treballarem conceptes com l’ús del terra i el pes com-
partit i per altra ens acostarem a les danses de bastons.

PERCUSSIÓ CORPORAL
Divendres 21 d’agost de 9.30h a 11.30h
Imparteix: Santi Serratosa 
Improvisació, creativitat i llenguatge rítmic treballat a partir de la 
percussió corporal i el patrimoni musical de transmissió oral. Taller 
aplegat al projecte Càntut, cançons de tradició oral.

BALLS I DANSES DE LA GARROTXA
Divendres 21 d’agost de 12h a 13.30h
Imparteix: Àlvar Borrell
Farem una mirada a diferents danses d’arrel de la Garrotxa. Algu-
nes de les danses que proposa són el Ball Pla d’Olot, recuperat 
pel mateix esbart el 2015, el Ball de l’Apotecari d’Olot i el Ball del 
Cucut i la Xurruca.

EUSKAL DANTZA
Divendres 21 d’agost de 16.30h a 18h
Dissabte 22 d’agost de 10h a 11.30h
Imparteix: Elai Alai del País Basc
Ens endinsarem a diferents regions d’Euskal Herria coneixent les 
seves danses de la mà del grup Elai Alai de Portugalete que tre-
balla per la recuperació, conservació i expansió del ric folklore del 
País Basc.

*A causa de la COVID-19 tots els tallers es duran a terme de la manera més 
individual possible oferint una petita parcel·la a cada ballador o balladora 
per tal d’assegurar que es manté la distància de seguretat en tot moment.
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I no et perdis 
el Cafè de l’Ésdansa’T
Ésdansa’T es reserva l’hora del cafè, a les 4 de la tarda, perquè 
tothom qui vulgui pugui compartir un cafè amb la direcció artís-
tica i els balladors i balladores de les companyies participants als 
tallers.

• Dijous 20 d’agost. Cafè amb Sara Cano
• Divendres 21 d’agost. Cafè amb Núria Feixas i Roger Casalprim
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Informacions pràctiques
Calendari: dijous 20, divendres 21 i dissabte 22 d’agost
Lloc: Espai de Dansa d’Arrel Tradicional

PREUS I INSCRIPCIÓ
A partir del 15 de juliol us podeu inscriure a tots els tallers de dijous 
i divendres o a partir de l’1 d’agost us podreu inscriure a dies indi-
viduals i/o al taller de dissabte.
• Preu d’inscripció a tots els tallers (els dos dies): 50€
• Preu d’inscripció a un dia de taller: 30€
• Preu d’inscripció al taller de dissabte 22 d’agost: 10€

Cal realitzar la inscripció a www.esdansa.cat.

CONDICIONS D’INSCRIPICIÓ
• Inscripció a partir de 16 anys.
• Places limitades. En cas que s’exhaureixin les places s’elegirà per 
ordre d’inscripció.
La inscripció només serà vàlida després que l’organització n’hagi 
rebut el pagament. No s’admeten devolucions. L’organització es 
reserva el dret de modificar el programa per causes que així ho 
requereixin.

COM IDENTIFICAR-VOS UN COP A LES PRESES
Quan arribeu a les Preses us haureu d’acreditar a l’Espai de Dansa 
d’Arrel Tradicional. Caldrà que presenteu el DNI juntament amb 
la còpia del correu electrònic d’inscripció o el justificant de paga-
ment.
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Premi Delfí Colomé
El Premi Delfí Colomé al millor projecte de creació i producció en 
dansa d’arrel tradicional té com a objectiu promoure noves propos-
tes que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa catala-
na tradicional. El premi és convocat pel Departament de Cultura i 
el Festival Ésdansa amb la col·laboració de la Fira Mediterrània de 
Manresa, el Festival Sismògraf d’Olot, el Festival Dansàneu, la Fe-
deració d’Ateneus de Catalunya i el Mercat de les Flors.

-

Ésdansa’PRO
L’Ésdansa’PRO vol promoure i incentivar propostes professionals 
de dansa que treballin amb el llenguatge d’arrel tradicional o que 
parteixin de la tradició com a eix per a la creació. Té el suport de 
l’acció Parelles de ball que vol afavorir la creació i consolidació 
d’accions promogudes entre un municipi i els professionals de la 
dansa, en aquest cas entre les Preses i el festival Ésdansa. És una 
acció organitzada per l’Associació de companyies Professionals 
de Dansa de Catalunya emmarcada dins del Pla d’Impuls de la 
Dansa, una iniciativa liderada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
Enguany Vengo!, de Sara Cano i TRA TRA TRA, Tradició, d'Expli-
ca Dansa han estat les dues propostes acollides a Ésdansa'PRO 
2020 i que es podran veure en el marc del festival.

i a més a més...
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Mesures covid-19
Per garantir la seguretat del públic assistent al festival, s’han es-
tablert una sèrie de mesures de prevenció a causa de la covid-19. 
L’aforament i la disposició dels seients de totes les sales respecta 
les distàncies de seguretat requerides, s’efectua la desinfecció de 
tots els espais i se segueixen protocols d’accés i sortida que perme-
ten mantenir la distància entre les persones.

Pel que fa a les mesures individuals caldrà que tingueu en compte 
les indicacions següents:

• A tots els espais del festival cal mantenir la distància de seguretat 
establerta per les autoritats sanitàries.

• L’ús de la mascareta és obligatori.

• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaona-
da. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del perso-
nal d’acomodació.

• Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 
30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. En cas con-
trari, no es garanteix el seient escollit en el moment de la compra.

• Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al 
màxim el contacte amb paper.

• Si creus que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en 
contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que 
tenim l’oportunitat de retrobar-nos als teatres ben aviat.

Aquestes mesures s’han establert el 20 de juliol de 2020. Consulta 
tota la informació actualitzada sobre la prevenció en relació amb la 
covid-19 i les instruccions i horaris d’accés als diferents espais de 
representació del festival.
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espais

1. Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
2-Recinte Ésdansa
3-Centre Cultural
4-Plaça Major
5-Parc de Pedra Tosca
6-Aparcament Casa de Colònies de les Preses

A-Oficina Ésdansa
B-Taquilla
i-Punt d’informació
P-Aparcaments
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GironaVic

Manresa

Lleida

Tarragona

Barcelona
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A la Panxa del Bou | 6€
Vengo! | 10€
Baula | 10€
Nit de dansa basca | 8€

Entrades numerades als espectacles del Recinte Ésdansa. Recor-
deu que cal fer reserva prèvia d’entrada per alguns dels espectacles 
gratuïts.

DESCOMPTES:
Socis TR3SC: 50%
Carnet Jove: 50%
Descomptes no acumulables.
Gratuït per a infants de fins a 4 anys

PAQUET ÉSDANSA 2020
Paquet Espectacles | 30€
Inclou els quatre espectacles de pagament del festival
- A la Panxa del Bou
- Vengo!
- Baula
- Nit de dansa basca

L'organització es reserva el dret de modificar el programa per causes 
que així ho requereixin i no podrà garantir el seient escollit en cas 
que hi hagi alguna alteració de la normativa a causa de la COVID-19.

Entrades ésdansa 2020
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A PARTIR DEL 27 DE JULIOL
A través de www.esdansa.cat 

DEL 27 DE JULIOL AL 19 D’AGOST
A l’Espai de dansa d’arrel tradicional 
(C/ La Fageda, s/n de les Preses).
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dimecres 19 d’agost de 10h a 14h

DEL 19 AL 23 D’AGOST (AL LLARG DEL FESTIVAL)

Al Punt d’Informació Ésdansa 
(Ctra. Santa Coloma. Les Preses)
Horari: dimecres 19 d’agost, de 16 a 20 h; de dijous 20 a dissabte 
22 d’agost, de 9 a 14 i de 16 a 20 h; i diumenge 23 d’agost, de 10 a 
13.30 h

A la taquilla del Recinte Ésdansa 
(Plaça Mossèn Joan Pagès. Les Preses)
Horari: 1 hora abans de l’inici de cada espectacle del Recinte És-
dansa

Venda d’entrades
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Espai de Dansa d’Arrel Tradicional
C/ La Fageda, s/n (Les Preses)

972 69 34 85 / info@esdansa.cat
www.esdansa.cat
@esdansa #esdansa2020

Informació



ÉSDANSA’PRO AMB EL SUPORT DE:

FESTIVALS I ENTITATS COL·LABORADORES:

CANALS DE DIFUSIÓ COL·LABORADORS:

AMB EL SUPORT DE:

AMB EL PATROCINI DE:

Solucionsintegralspera esdevenim ents

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

PROVEÏDORS OFICIALS:

MITJANS OFICIALS:



@esdansa | #esdansa2O2O | esdansa.cat 


