Dia 25

Dia 27

· L’Esbart Dansaire de Rubí va participar en la
lectura dramatitzada de Ronda de mort a Sinera
d’Espriu al teatre local.
· L’Esbart Maragall de Barcelona va actuar a
Can Cortada de Barcelona dins del lleure del
Congrés de Metges de Família.

· L’Esbart Dansaire de Rubí va tornar a participar
en la lectura dramatitzada de Ronda de mort a
Sinera d’Espriu al teatre local.
· El Grup de Dansa tradicional Ramón d’Olzina
de Vila-seca va actuar al Mas Calvó (el Baix
Camp).
· L’Esbart Marboleny va participar a l’acte d’homenatge a Enric Roda a les instalacions de
Bosc de Tosca a Les Preses.
· L’Esbart Dansaire Sicoris de Lleida va actuar a
Lleida amb motiu del dia dels Amics de la Seu
Vella.
· L’Esbart Sant Julià de l’Arboç va presentar el
seu espectacle Cor i dansa a Santa Oliva.

Dia 26
· L’Esbart d’Andorra La Vella va actuar amb les
seccions infantils i juvenils a l’envelat de la Fira
d’entitats de la seva vila.

NOTÍCIES

DIVERSES
RODA CATALONIA
Després de la reunió del 28 de setembre passat a l’estatge social de l’Agrupament d’Esbarts, el
responsables dels esbarts que ham volgut participar a la Roda 2013-14 ja tenen confeccionat el
programa. Podeu obtenir tot el detall de la programació al web de Roda Catalonia.

TALLER DE DANSA
Tots els dimarts quinzenals d’octubre a abril de 21 a 22.30 hores, l’Esbart Marboleny organitza
la quarta edició del Taller de Dansa Tradicional obert per a públic adult. Preparació del cos i
ensenyament de danses. Espai de dansa del carrer La Fageda, s/n Les Preses. Més informació al
telèfon 606 65 09 98.

FIRA MEDITERRÀNIA
Se celebrarà a Manresa dels dies 7 al 10 de novembre. La Llotja de contractació ja es plena i
enguany hi ha nous llocs d’actuacions com l’Espai Damm i la plaça del Mil·lenari. Hi ha programades unes cent activitats, de les quals vuit concerts de música tradicional catalana i la
actuació de dos esbarts, detallats a Corrandes.
Informació a www. info@firamediterrania.cat
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