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L’escola de dansa i arts escèni-
ques Artis-Fraga de Reus va ce-
lebrar ahir dimecres la tercera 
edició de la mostra de dansa per 
ajudar altres causes, la qual es va 
dur a terme al Teatre Bartrina i 
va donar suport als refugiats. 
Prop d’uns 300 alumnes van mos-
trar uns 40 fragments de coreo-
grafies de diverses disciplines de 

ball. «Tot estava planificat per 
mostrar les diferents especialitats 
que ensenyem aquí al centre. 
L’avantatge que vam tenir va ser 
que no hi havia números de ball 
sencers, sinó que era una mena 
de tastet», va explicar la directo-
ra de l’escola de ball, Pilar Sanz.  
La recaptació de les entrades, 
amb un cost de 5 euros per perso-
na, està destinada a una sèrie 
d’ajuts per al lloguer d’habitat-
ges d’aquest col·lectiu necessi-
tat. Segons va confirmar la direc-
tora del centre de ball, les entra-
des es van exhaurir ràpidament.  

«És la segona vegada que de-
diquem a través d’un acte benè-
fic els diners als refugiats, ja ho vam 
fer l’any passat. Normalment, 
fem dues mostres de caràcter so-
lidari. Una amb La Marató de TV3 

i una altra amb aquesta. Volíem 
recollir més diners per a la causa», 
va corroborar Sanz. Amb tot, el pú-
blic va gaudir d’un espectacle de 
ball força amè i les tipologies van 

tocar les disciplines més acadè-
miques, com ara la dansa clàssi-
ca, la contemporània i la dansa 
espanyola. Dins d’aquest última, 
es va mostrar la dansa estilitza-
da, el bolero i el flamenc, entre 
altres.   

El número va seguir amb dan-
sa jazz, comèdia musical i claqué. 
Per concloure l’acte, es va passar 
per gran varietat d’especialitats 
de hip hop. L’afluència de públic 
d’ahir va fer palesa la consolida-
ció de la cita. I és que són molts 
els alumnes que hi participen 

també. «Els vam repartir entre 
La Marató i la mostra de dansa. És 
una iniciativa que ens fa més vi-
sibles. A més, petits i grans són 
conscients de per què ballen», va 
continuar Sanz. I és que, com va 
acotar, les escoles de dansa no 
només «ensenyem dansa, tam-
bé eduquem i formem». Una res-
ponsabilitat que convida a la so-
lidaritat. Després de cada mos-
tra es va elaborar una flashmob i, 
de les zones de platea, llotges i 
escenari, tots van acabar ballant 
pel teatre reusenc.
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Uns 300 alumnes 

donen suport als 

refugiats amb un 

espectacle de ball

Imatge d’un moment de l’espectacle, ahir al Teatre Bartrina de Reus.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

La recaptació de les 
entrades es destina 
íntegrament a una 
sèrie d’ajudes per al 
lloguer d’habitatges 
del col·lectiu afectat

L’aposta de l’escola 
de ball Artis-Fraga 
va mostrar uns 
40 fragments de 
moltes coreografies


