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NOTA DE PREMSA
BALLEM I BALLAREM VA CELEBRAR EL DIA DE
L’ASSOCIACIONISME CULTURAL AMB ENTRADES EXHAURIDES


150 balladors de l’Esbart van mostrar el treball realitzat durant tot l’any davant de més de
300 assistents
 Els actes estaven emmarcats en la quarta edició del Dia de l’Associacionisme Cultural
(DASC2018) que organitza el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Les Preses, 4 de juny de 2018. El passat diumenge 3 de juny l’Esbart Marboleny va presentar el
treball realitzat al llarg de la temporada davant de més de 300 persones coincidint amb la quarta
edició del Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC2018).
Ballem i ballarem va oferir als assistents un passeig per les danses de diferents zones del territori
català de la mà dels 150 balladors que formen part de l’entitat. Algunes de les danses que s’hi van
poder veure van ser el ball dels Nans Vells i els Nans Nous de Berga, la Disfressada de Sant Vicenç
dels Horts, Et Cadrill, el Ball Pla de Llavaneres i el Bedriol, entre d’altres. Per tancar la jornada el grup
Coverplay va engrescar el públic amb un concert amb música d’allò més variada que va fer ballar del
més petit al més gran.
La idea inicial, i en motiu del DASC 2018, era celebrar la jornada a l’Espai de dansa d’arrel tradicional
de les Preses per tal d’obrir l’equipament cultural als ciutadans i fer-los partícips de la important
tasca que és la difusió cultural que realitzen les diferents entitats del país. Els actes, però, finalment
van haver de ser traslladats a la pista poliesportiva i al Centre Cultural de les Preses a causa de la
pluja.

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER AL PROPER CURS
La primera setmana d’octubre l’esbart arrenca el curs 2018-2019 a l’Espai de dansa d’arrel
tradicional de les Preses amb noves danses i molta activitat. Les inscripcions ja estan obertes a
tothom que tingui ganes de ballar i de conèixer d’una mica més a prop la cultura dels països catalans.
Els horaris previstos pel proper curs són:
P4 i P5. Lluna. Dimarts de les 18 h a les 19 h
1r i 2n. Sol. Dimecres de les 18 h a les 19 h
3r. Cascavells. Dijous de les 18 h a les 19 h
4t i 5è. Espardenyes. Dijous de les 18 h les 19 h
6è, 1r i 2n ESO. Esclops. Dimarts de les 17.30 h a les 19 h
3r i 4t ESO. Bastons. Dimarts de les 19 h a les 20.30 h
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Per més informació sobre les inscripcions contacta amb l’entitat a marboleny@marboleny.cat o al
972 69 34 85

Per a més informació: Gemma Roura, 972 69 34 85
Organitza:

Amb el suport de:

