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 Del 17 d’octubre al 28 de novembre Educació emocional i creativitat. 17 d’octubre a les 19’00h 
Sala d’Actes del Centre de Lectura Inauguració del curs  “ La dansa i les emocions “. La Pe i el Cordi fan 
ballar a l’escola a càrrec de Juny Cases i Andreu; Emociona't a càrrec de Mònica Rincón Martïnez. 
 

 Del 20 al 22 d’octubre tindrà lloc COS XX Festival internacional de moviment i teatre gestual amb 
diferents actuacions tant dins els teatres de la nostra ciutat com en diferents llocs al carrer: 

 

 
 Divendres 20, 18.00 h, Plaça del Mercadal, Incógnito de la Companyia 

Lali Ayguadé per a tots els públics 20’. 20.00 h Bravium Teatre A Sweet Hello Cía Nadine Gerspacher 
& Nicolas Ricchini Company Tots els públics 30’. 21.00h Teatre Bartrina, Solfatara, Atresbandes, Públic 
adult 60’.  
 Dissabte 21 12.00 h, Sala Santa Llúcia, Mobilus, Addaura Teatre Visual, 
Espectacle familiar 55’. 18.00h, Plaça de la Patacada, ¿Por qué lloras Marie?, Cia. Marie de Jongh, 
Espectacle familiar 50’ A partir de 5 anys. 18.00 h, Plaça del Mercadal, Solo Juntos, Lucio Baglivo, 17’. 
18.30 h, Plaça del Dr. Sabater, Ánimo animal, Babirusa Danza, Tots els públics, 15’. 19.00 h, Davant 
del Mercat Central, Liov, Companyia Diego Sinniger,Tots els públics,15’. 20.00 h, Bravium Teatre, No 
me llames Solsticio, llámame Otoño, Cia. Sietedemayo, 60’. 21.30 h, Teatre Fortuny, Producció 
Nacional de Dansa, L’estol, de Roser López Espinosa + Many, de Thomas Noone Tots els públics 80’.  
 
 Diumenge 22, 12.00h, Teatre de l’Orfeó, Minimón, Mons Dansa, 30’. 
Espectacle de dansa per a nens i nenes de 2 a 5 anys 13.00 h, Plaça del Mercadal, Orbis, Humanhood, 
Estrena a Catalunya, Tots els públics, 15’. 18.00h, Teatre Bartrina, Shy Blue, Cía. Elías Aguirre, Tots 
els públics  50’. 19.30h, Teatre Fortuny, Concerto a Tempo d'Umore, Jordi Purtí i Orquestra de 
Cambra de L'Empordà, Tots els públics.  
 
Els espectacles subratllats són recomanats per l’escola per a tots els alumnes a partir de 1r AB (3r de 
primària). Qui estigui interessat li ha de comunicar a la seva professora per a poder confeccionar un 
llistat i anar tots junts.  
 ALTRES ACTIVITATS: Espectacle Emociona’t de la companyia Souldance 
adreçat a centres de primària. Assaig de dansa contemporània i col.loqui adreçat a alumnes de 
secundària, de L’estol de Roser López Espinosa i Many de Thomas Noone. Curs de fotografia adreçat a 
ballarins encuriosits per la fotografia i afeccionats a la fotografia interessats en la dansa amb un nivell 
mig en fotografia. Impartit per Elías Aguirre.  
 

  Us recordem que heu de portar a la vostra professora la fitxa d’alumne, permís d’imatge i permís 
de sortida. Gràcies 
 
 
 



 Disposem d’unes bosses amb el logo de l’Escola (adjuntem imatge). La mida gran també es pot 
fer tota negra. El preu és de 38,00€ la mida petita i de 40,00€ la gran.  

 
 

                                      
 
 

 Us recordem que tenim el xandall de l’escola. Com vam dir a l’inici de curs, en l’imprès de 
normes: Per poder-lo adquirir, s'haurà de fer sota comanda. El preu és de 35,00€ petits (T4 a T.12) i 
40,00€ grans (TS a TL). Haureu de fer la comanda a la professora del vostre fill/a, fent el pagament total 
del xandall. 
 

  L’Equip de professores de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura us dona la benvinguda i us 
desitja un bon curs. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


