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Les Preses, 20 de setembre de 2016

Inscripcions obertes pel 10è curs a l'Espai de dansa
d'arrel tradicional
Durant el nou curs se celebraran també els 40 anys de Marboleny
Marboleny es prepara per iniciar una nova temporada. La primera setmana d'octubre tornarà
a l'activitat habitual i iniciarà el curs 2016-2017, el desè a l'Espai de dansa d'arrel tradicional.
I és que el mes d'octubre del 2006, en una cerimònia d'inauguració plena de dansa, de
música i de simbolismes, es donava el tret de sortida a l'activitat d'aquest equipament. Amb
les noves instal·lacions l'Ajuntament de Les Preses i el Cercle de Cultura Tradicional i
Popular Marboleny feien una aposta clara per la renovació i la consolidació del projecte de la
dansa i la música d'arrel tradicional al municipi.
La coincidència vol que aquesta sigui una temporada de celebracions, perquè aquest nou
curs hi ha encara un altre aniversari per celebrar: els 40 anys del naixement de Marboleny,
una fita que se celebrarà al llarg dels propers mesos amb tota mena d'activitats plenes de
dansa.

Inici del curs 2016-2017
El dimarts 4 d'octubre començaran els assajos dels prop de 80 nens i nenes que formen part
de Marboleny Escola. El curs, que s'estirarà fins al mes de juny, s'omplirà de dansa. Durant
els assajos nens i nenes s'introdueixen a la dansa mitjançant jocs i activitats de manera que,
alhora que aprenen la tècnica de base de la dansa tradicional, adquireixen expressivitat
corporal i aptituds rítmiques (música, moviment i coordinació). Més enllà d'això, a més, es
diverteixen amb els companys i es potencien valors bàsics com el respecte i el
companyerisme.
Els grups de Marboleny Escola d'aquest curs són els següents:
 Lluna - P4: dimecres de 18 a 18:45h
 Sol - P5: dimecres de 18 a 18:45h
 Cascavells - 1r+2n: dijous de 18 a 19h
 Espardenyes - 3r+4rt: dijous de 18 a 19h
 Esclops - 5è+6è: dimarts de 18 a 19h
 Bastons - 1r+2n ESO: dimarts de 19 a 20:30h
Durant el curs, a més, es realitzen altres activitats de lleure i participatives que contribueixen
al desenvolupament dels infants.
El primer mes és de prova perquè es pugui provar l'activitat sense compromís i decidir si es
vol continuar. El període d'inscripcions continua obert a marboleny@marboleny.cat o al
972693485.
Els que ja han començat temporada són la trentena de balladors de Marboleny Jove i la
quarantena de balladors que formen part del cos de dansa. Durant els últims dies han
realitzat ja algunes actuacions, com a l'Homenatge a la vellesa de Les Preses. També han
interpretat el Ball de les Cintes de Les Preses davant els alumnes de l'escola La Bòbila. Ha
estat el tret de sortida d'un nou projecte educatiu de l'escola a l'entorn de la dansa
tradicional. Les properes cites portaran els balladors de Marboleny Jove i del Cos de dansa
a la Fira Mediterrània de Manresa amb el nou espectacle participatiu 'Cap a la Plaça' i a la
Fira d'Entitats d'Olot, en el marc de la Fira de Sant Lluc.
Més informació a www.marboleny.cat / marboleny@marboleny.cat / 972 69 34 85

