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Benvolgudes famílies, 

Per tal de que us pugueu organitzar la vostra agenda us informem dels projectes i activitats en 

que hi participarà l’alumnat l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa aquest darrer tram de l’any 2016. 

Quan s’acosten les festes nadalenques, l’Associació Dansadespí organitza un acte solidari 

amb La Marató de TV3. Inicialment aquest acte l’organitzava l’ESPAI FÍSIC, però des de la VII 

edició,  és l’Associació Dansadespí qui se’n fa càrrec i ho organitza. 

Xll Dansa Solidària amb La Marató de TV3  

PRESENTACIÓ 

Enguany se celebrarà la Xlla edició d’un projecte solidari que va començar al desembre del 

2004. I que ja està arrelat a l’agenda socio-cultural nadalenca santjoanenca. Us informem que 

el proper diumenge 18 de desembre, l’Associació Dansadespí organitza la XlI Dansa 

Solidària amb La Marató de TV3, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i 

de l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa. Es desenvoluparà  al Teatre Mercè Rodoreda a les 

17.30h.  

La 25a edició de LA MARATÓ de TV3 enguany està destinada a recaptar fons per a la 
recerca biomèdica de  l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.  

Aquesta  Xlla DANSA SOLIDÀRIA amb La Marató de TV3 , és la sisena edició que organitza 

Dansadespí – les anteriors les va organitzar l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa-. L'acte constarà 

d'una mostra de coreografies de TOTS els grups de l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa i de la 

participació de ballarines i ballarins convidats.  A l'intermedi hi haurà, com sempre, el sorteig 

de regals. 

http://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2016 

LA MARATÓ EN XIFRES…  
A les 11 edicions anteriors s’han aplegat… 

 Més de 4.400 persones com a públic, 

 Més de 1.100 ballarines i ballarins possant el seu art a dalt de l’escenari,  

 Més de 210 coreografies credades pel professorat i coreografs/es convidats/ades 

 Més de 250 comerços i empreses locals hi han col·laborat amb 

aportacions econòmiques i amb obsequis pel sorteig. 

 Gairebé 44.000 euros recaptats! 

ENTRADES 

Venda d’entrades: NO S'ADMETEN RESERVES 

1. Venda restringida: Els dies 12,13 i 14 de desembre (cada família podrà comprar fins a 

6 entrades com a màxim). 

2. Venda per al públic en general: A partir del 15  de desembre.  

https://www.facebook.com/Dansadesp%C3%AD-348976168450132/
https://www.facebook.com/events/1813190122256933/
http://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2016/baix-llobregat/571/
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Les entrades es vendran de 18h a 20.30h  al carrer del Mercat, 5 baixos. 

Preu: 10 euros anticipada i 12 euros el mateix dia. 

ASSAJOS 
Dijous 15 de desembre  al Teatre Mercè Rodoreda  (de 17h a 20.30h). Grups implicats 
Iniciació a la Dansa i Clàssic 
Divendres 16 de desembre al Teatre Mercè Rodoreda  (de 17h a 20.30h). Grups implicats 
Dansa Moderna i Dansa Contemporània.  
Ja se us confirmarà l'horari per grups. 

PENTINATS I VESTUARIS 

Ja se us pasarà aquesta informació. 

Campanya de recollida d’aliments 
La setmana del 5 de desembre s’endegarà una campanya de recollida d’aliments per a les 
famílies més desfavorides de Sant Joan Despí, que gestionarà la Creu Roja Joventut de Sant 
Joan Despí. La campanya començarà a l’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa i finalitzarà el mateix 
dia 18 de desembre al Teatre Mercè Rodoreda. 

Jornada de portes obertes  
Les classes es desenvoluparan en el seu horari habitual: 

 ROYAL ACADEMY OF DANCE: Dilluns 19 de desembre. 

 TEC (Tècnica-Estiraments-Col·locació): Dilluns 19 de desembre 

 INICIACIÓ A LA DANSA: Dimarts 20 de desembre. 

 MODERN-CONTEMPORANI (Grups l, ll, i lll): Dimarts 20 de desembre. 

 CLÀSSIC (Intermedi) i Preparació a puntes i puntes: Dimecres 21 de desembre 

 CLÀSSIC  (Grups I, II i III): Dijous  22 de desembre. 

Les classes de CONTEMPORANI  INTERMEDI  es faran a la tornada de vacances. 

Els objectius d’aquestes jornades són : 

1. Mostrar-vos el treball dels vostres fills i filles. 
2. Afegir un  grau de motivació entre el nostre alumnat. 
3. Potenciar les relacions Familia-Escola. 
4. Acomiadar l’any amb un acte “oficial”. 
5. Donar a conèixer l’escola a les noves famílies. 

 Recomenacions per als/ a les  assistents: 

1. Si voleu fer enregistraments,  procureu no destorbar a la resta de públic ni al 
desenvolupament normal de les classes. 
2. L’aforament és molt limitat, entraran 2 persones per alumne. Les jornades no són 
recomenades per a menors de 4 anys 
3. Caldrà estar en silenci ( sobretot a les d’iniciació a la dansa) 

 ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa. C/ del Mercat, 5 baixos Sant Joan Despí (08970) 
Tel. 933731972 - info@espaifisic.cat 


