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NOTA DE PREMSA
MARBOLENY SERÀ L’AMFITRIÓ DE LA TROBADA D’ESBARTS DE
LES COMARQUES GIRONINES 2019
Aquest 2019 Marboleny acull la Trobada d’Esbarts Infantils, Juvenils i també de Cossos de



Dansa de les comarques gironines


Fins a set esbarts de la província es reuniran el cap de setmana 8 i 9 de juny coincidint amb
la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural.

Les Preses, 31 de maig de 2019. El proper cap de setmana 8 i 9 de juny els carrers de les Preses
s’ompliran de dansa d’arrel tradicional catalana en motiu de la Trobada d’Esbarts Infantils, Juvenils
i de Cossos de Dansa de les comarques gironines.
Enguany el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny ha estat l’encarregat d’organitzar
aquesta trobada anual dels esbarts de la província que s’emmarca dins els actes de celebració del
Dia de l’Associacionisme Cultural, una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de
l’associacionisme cultural català. Aquest 2019 serà la XXVIII Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils i la
XXIX Trobada de Cossos de Dansa, que enguany coincidiran a Les Preses reunint més de 270
balladors i balladores de totes les edats.
Per l’ocasió s’han organitzat diferents actes gratuïts per acostar la dansa d’arrel tradicional a tots els
públics en què hi participaran l’Esbart d’Olot, l’Esbart dansaire de Castelló d’Empúries, l’Esbart
Montgrí Dansa, l’Esbart Joaquim Ruyra, l’Esbart dansaire Montsoriu, l’Agrupació Mediterrània Dansa
i l’Esbart Marboleny. El dissabte 8 de juny a les 5 de la tarda els Esbarts Infantils i Juvenils oferiran
una actuació simultània pels carrers de les Preses. A les 8 del vespre, a la Plaça Major de les Preses,
s’hi podrà veure una actuació dels Cossos de Dansa. Per acabar la jornada, a les 11 de la nit, el Centre
Cultural de les Preses acollirà un nit de concert de música folk gratuïta i oberta a tothom amb el grup
Brunzit.
Tots els esbarts participants gaudiran d’un cap de setmana de convivència a les Preses en què, no
només actuaran, sinó que també compartiran activitats de lleure per tal de conèixer-se millor i de fer
d’aquest cap de setmana una experiència cultural i personal d’allò més gratificant.
Per a més informació:
Gemma Roura, 972 69 34 85

Organitza:

Amb el suport de:

