
CONVOCATÒRIA   A   LES   JORNADES   D’INTERCANVI   DE 
DANSA   LLIURE

Data:   11/06/16

Lloc:    Torelló

Hora:    11h

Cal portar el dinar. 

L’Associació convida a  postres i cava.

Benvolguts/es socis/es:

Un cop més us convoquem a la Jornada d’intercanvi que aquest any 
es celebrarà a Torelló el dissabte 11 de juny a les 11h. Ens 
agradarà molt que vingueu per compartir la dansa, l’amistat i la 
música de tots i totes.

És un moment perquè la gent del vostre grup pugueu conèixer altres 
persones d’arreu que també ballen i diferents propostes particulars de 
danses dels professors de l’Associació. 

Les danses comunes d’enguany són:

- La dansa Baga-biga

- Confidències al bedoll (Malkovsky)

També animem als professors/es que ens feu arribar la llista de 
les danses que proposareu per mostrar i ballar plegats a fi de 



facilitar-nos l’organització, necessitaríem el títol de les músiques i el 
temps que duren. 

Si algú vol proposar una dansa que ha creat i vol compartir-la amb 
tots/es nosaltres, doncs també serà ben rebuda. Només caldrà que 
ens ho comuniqui. 

Ballarem a l’aire lliure, en un parc amb dos espais molt grans que 
tenen una bona gespa. Un espai serà pels adults i l’altre pels infants. 
També hi ha una zona de jocs infantils i un passeig d’arbres al mig on 
podrem dinar a l’ombra. Ens agradaria que portéssiu la vostra 
mainada ja que tindrem  la Núria Escrig que animarà les danses 
per als infants. D’aquesta manera també participaran a la festa 
d’intercanvi.

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA:

L’intercanvi i mostra de danses es farà d’11 a 14h.

El dinar serà al mateix parc. Cadascú porta una carmanyola una mica 
gran que pot compartir amb els demés. 

La Clara ens proporciona cadires i taules de l’Ajuntament. 

L’Associació convidarà a les postres i servirà  cava .

COM ARRIBAR:

Si es ve per la C-17, s'ha d'anar direcció Ripoll. S’ha de sortir per la 
sortida Torelló Nord (sortida número 75) i s'han de seguir les 
indicacions que condueixen fins a Torelló. A l’entrar al poble, trobareu 
les indicacions que haurem posat les organitzadores, que us portaran 
al lloc on farem la Jornada, els Jardins de Vicenç Pujol. Els jardins es 
troben al Camí nou de Can Parrella. 

Res, anem engegant motors i balleu molt perquè la jornada sigui ben 
alegre i festiva.

La Junta


