
Benvolgudes sòcies i socis, 
 
Som un grup de sòcies amb ganes de dinamitzar l'Associació i de promoure i donar a conèixer la 
nostra estimada dansa. La nostra intenció és treballar en equip i encara que cadascuna haurà 
d'ocupar un càrrec, aquest càrrec serà compartit, és a dir que ens implicarem globalment en totes 
les feines i decisions. 
 
Els nostres propòsits són:  

1. Continuar programant cursos, com a mínim un al mes, a Catalunya i fora de Catalunya. 
2. Programar cursos de formació per a gent interessada a ensenyar la dansa a infants o 

adults. 
3.  Incidir en els cursos adreçats a infants tot intentant programar un espai de treball 

paral·lel als cursos, sempre que sigui possible. 
4. Treballar per arribar a la gent jove, trobant maneres d'aproximació més eficaces, com per 

exemple fent algun taller als instituts o escoles, participant en casals, etc., anar a trobar 
el jovent allà on és i no esperar que ens vingui a conèixer.   

5. Organitzar tallers i mostres aprofitant actes i espais ja existents, per tal donar a conèixer 
la nostra dansa i fer créixer l'Associació. 

6. Trobar la fórmula per potenciar i dinamitzar els professors i professores de l'Associació. 
Per exemple, programant diferents tipus de cursos: per a principiants, per aprendre 
coreografies, etc.  

7. Recolzar i potenciar l'esforç i la feina de les responsables del bon funcionament de la 
Casa Orlandai i les professores i professors de l'Associació. 

8. Continuar organitzant el dia d'intercanvi per compartir danses i conèixer-nos els diferents 
grups que dansem arreu. 

9. Seguir recolzant les delegacions ja existents: Lleida / Tarragona / Vilafranca: Artús Porta; 
Berga / Manresa: Amèlia Alvera, i crear noves delegacions com per exemple al Vallès, a 
Osona i a Girona 

10. Dotar un ajut econòmic per crear espectacles de dansa per tal de donar a conèixer i 
sensibilitzar la gent del que fem. O també per fer venir grups que ja tinguin espectacles 
de dansa lliure preparats per ser representats a casa nostra. 

Finalment només dir-vos que el que més ens motiva a presentar-nos és la voluntat i la certesa que 
cal anar vinculant el treball de la Junta amb les necessitats de tots i totes. Per això continuarem el 
treball que vam iniciar amb l'experta en dinàmiques de grup Pau Farràs. Recollirem les seves 
propostes, les reelaborarem i us les farem arribar per trobar entre tots i totes el millor camí per tirar 
endavant l'Associació. 
 
Mercè Bracons, Glòria Tortras, Mireia Jerez, Ester Bonet i Clara de Lanuza 
  
	


