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ÀNGELS  H. GUIX,  

 
 
 
Nascuda a Barcelona, es va iniciar en la dansa des de jove a través de la clàssica i el 

Jazz paral·lelament amb l’esport fins avui en dia. 
Cal destacar com a curiositat el fet de formar part del 1er equip femení juvenil de bàsquet, que 
es va crear al F.C. Barcelona.  

 
Posteriorment es va diplomar amb el títol de grau mig de l’Escola Oficial d’Arts i Oficis 

de Barcelona en Publicitat, Disseny gràfic i Màrqueting, que li ha servit com a eina de treball en 
la gestió, disseny i màrqueting ja sigui en l’organització d’esdeveniments i promoció d’artistes, 
com la confecció de catàlegs o cartells, tasca que ha realitzat  com a suport durant 10 anys en 
el Club de Gimnàstica Esportiva Vilassar de Dalt.  
 

- Es va especialitzar en el món del Fitness des dels inicis fins a l’actualitat en 
pràcticament totes les especialitats : Instructora d’Aeròbic, Aquaròbic, T.B.C., 
Gimnàstiques de control, Pilates, Tècniques de respiració i control ment-cos, 
Tonificació, Funky –Hip hop, etc. Des del 2007 la seva activitat principal és el ball Line 
Dance.  

- Va ser formada en la primera promoció de BODY TRAINING SYSTEM (Body Pump), 
tècnica que ha exercit fins el Juliol de 2006. Va ser premiada com a millor 
comunicadora, en l’àrea del barcelonès, pel que fa a la comunicació i animació. 

- Va obtenir la titulació del curs DANCE PROFESSIONAL INSTRUCTOR per l’escola 
ORTHOS de Barcelona. 

- Ha assistit a múltiples convencions que l’han mantingut al dia de les tendències més 
actuals. 

- Ha aprés mètodes diversos com són Feldenkrais i Alexander que treballen el 
coneixement del cos a través de la consciència i la millora de la postura corporal. 

- La seva formació en els darrers anys s’ha dirigit més profundament en la formació de 
Yoga, Tai-Chi i Chi-kung. Ha obtingut l’acreditació per a impartir el tai-chi per a 
l’artritis, mètode SUN, de l’escola del Dr. Lamb de Nova Zelanda, en els cursos que es 
van realitzar per primera vegada a Espanya el 2005. 

 
 
La DANSA ha estat  l’especialitat més important i en la que més ha destacat. Actualment, 
competidora, Màster en Line Dance i coreògrafa.  
 
La seva trajectòria professional, com ja s’ha esmentat, ha anat lligada sempre a la dansa i el 
ball. Després de impartir diferents estils i tipus de balls, des de 1998, s’ha especialitzat en el 
Line Dance i el Country & Western Couple Dance, obtenint la formació a través dels cursos de 
les entitats Nord-Americanes d’aquesta modalitat de ball. 

 
 

 

Experiència professional 
 

 Coreògrafa de balls LINE DANCE. Ha impartit, des de 1999, classes i workshops de 
LINE DANCE. 

 Master en Line Dance, imparteix cursos de competició, tècnica corporal, de ball i 
expressió, i cursos de formació per a professionals.  

 Ha impartit classes de ball de parella Two step i East Coast Swing des de l’any 2000. 

 Ha participat en sèries televisives i entrevistes, a Televisió de Catalunya, Flash TV i 
altres televisions locals. 

 Ha impartit seminaris i convencions sobre Line Dance i els seus recursos didàctics amb 
l’escola ORTHOS, amb l’associació de Fitness AEFA, als ‘Cursos d’estiu a l’ INEFC 
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(Universitat de l’esport de Catalunya)’ el 2002, 2003 i  2008, i amb la conselleria 
d’educació i ciencia de Castella la Mancha, Albecete 2009.  

 Creadora i promotora de la 1ª Convenció SUPERLINE
®
 INTERNACIONAL 2004, 

organitzat  el 13 de novembre a Salou (Tarragona). 

 L’han requerit a diverses competicions Line Dance del nostre país i estranger com a 
jutge de ball.  

 
Premis 
 
Ha estat classificada en els primers llocs en la modalitat de coreografia LINE DANCE a les 
competicions organitzades per la UCWDC(United Country Western Dance Council) : Primer 
premi en diferents competicions internacionals: Londres, París, Suècia i Espanya. 

  
Actualment 
  

 

 Gestiona tallers per a professionals de formació tècnica, estil, coreografia i exhibició. 

 Dirigeix festes populars i particulars, esdeveniments i ‘stages’ de formació, a més de 
ser promotora a Espanya de campions mundials i primeres figures del món del Line 
Dance. 

 Actualment la seva trajectòria se centra en ser professora de dansa Line Dance i en la 
competició. També treballa el Yoga i Taichi estil SUN on aplica aquests coneixements 
com a complement de la dansa.  

 També organitza ball social a sales de ball per amenitzar durant els caps de setmana. 

 Ha coreografiat un programa de balls Line Dance que actualment es pot veure a través 
del canal Youtube AElinedancepro. 

 
 

Des del 1998 comparteix tota aquesta part de treball i formació de la dansa 
conjuntament amb la seva parella de ball, on el treball i gestió, alhora, forma un equip que té el 
nom AE&, reconegut internacionalment, i que actualment continua creixent. 
 

Actualment organitzem classes magistrals per a professionals, amb gran acceptació, on 
es treballa tècnicament tots els ritmes de ball social, especialment els ritmes americans ja que 
la nostra identitat marca una línia clara en aquests tipus de ball com el swing. 

 
Cada primer divendres de mes, organitzem ball social on reunim més de cent alumnes i 

públic d’arreu de Catalunya, on poden ballar els balls apresos a classe i que es ballen arreu del 
mon. 

 
 

www.linedancepro.com 
www.youtube.com/AElinedancepro 

 
Telèfon de contacte: 

937.531.119 
666.771.697 

 
e-mail personal: 

ae@linedancepro.com 

 


