
 
 
   Benvolguts   socis  i  socies, 
 
    Sóc  en JUAN MIGUEL  ORTIZ  REPARAZ  (JOAN  MIQUEL ) Porto  20  anys   a  l´ associació  catalna  de  
dansa  lliure  i  també  he  conegut   igualment  la  federació  de   dansa  lliure   i  les   amis  de  Malko  ´ i  per  això   
vui   ajudar  amb  la  meva  experiencia   ocupant   un  càrrec  de suport  a  l  Presidència . 
 
  Las  meves  propostes   són  
 
 1- Programar cursos  a Catalunya   i  difondre    cursos    arreu  de l´ Estat . 
  
  2.-  Programar  cursos    de  pedagogia   infantil   de  la  dansa  lliure   amb  professorse   titulades   en aquesta  materia   
o  que  acreditin     que  van  començar   a  apendre   a  partir   dels 8  anys  de  forma  ininterrompuda . 
 
  3.-  Afavorir  els  cursos   d´ infants   sense   programar-los  i  delegant   en  la  profesora   l´organització . 
 
4.-    Afavorir   la  divulgació  de  la  dansa  lliure  als  joves  per  mitjá  del  treball  vluntari  dels  professors.. 
 
 5.-Organitzar   cursos  naturistes   de  la  dansa  lliure .com a  Euronat . (França) 
 
 6.-Fer cursos   avancats   de  coreografies . 
 
 7.- Afavorir  la participació  dels  socies    en la  gestió   de  l´ associació   i en el  coneixement  de l´obra   de  Malko . 
Superar  la  por    i  la  falta  de  coneixement    de  la  necessitat   de  notificar   a  la Secretaria   de  la  Junta     
qualsevol    signatura  que  es  realitzi  i que  afecti  al bon  funcionament  de l´ associaicó  per  exemple  la  delegació  
de  vot . També  pot  ajudarnos  a  descansar   avans  de  dormir     els llibres  de  la  taula  de  nit  de  Malko   , per  
exemple . 
 
  8.-  Aportar  el  nostre  saber  fer     a  les  amis de Malko    que  és  l´ associació de   les  organitzacions  internacionals 
. 
 
9. Afavorir   que  cada  professor pugui  fer   la  seva   delegació  o  associació   de  dansa  per  tal de  fer  una  

coordinació  dintre  de l´ associació  o  amb  una  federació . 
 
10.-Dotar d´un  ajut  material   als  professors  que  volguin  organitzar  espectacles . 
 
   La  Junta   no  pot  creixer  més   i  ha  de   delgar  la dansa  lliure    als  socis    i  professors , d´aquesta manera   ens 
estalviarem   estrès   i  pressións   innecesàries. . 


