Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres en motiu de la celebració
de la 11a. Edició de la Fira mercat Modernista de
Canet que està prevista per al cap de setmana del
14, 15 i 16 de setembre de 2018.
Com cada any, ens agradaria que fos una edició
que deixés petjada, amb una gran participació de
la ciutadania, i amb un munt d’activitats que es
desenvolupin tant al carrer com a diferents espais
interiors, per tal que tothom hi gaudeixi i se senti
com si fos la seva gran festa.
D’altra banda, el tema principal entorn el qual
girarà enguany la fira serà “La dansa a l’època
modernista”. Ens agradaria posar en valor l’
important paper que va tenir la dansa a Catalunya, com a art catalitzador de noves idees i renovador
dels escenaris del segle XX. Durant aquesta etapa, l’entrada dels primers corrents estètics i teories de
renovació del moviment i de la dansa teatral van contribuir a l’aparició d’una nova generació de ballarins
i coreògrafs als quals voldríem rendir un petit homenatge en aquesta edició.
És per aquest motiu que volem engrescar a nens i pares a participar en una ”ACCIÓ DANSADA” que es
prepararà per realitzar-se durant la fira. L’acció dansada és una proposta que busca promoure la
participació, sobretot dels alumnes de Canet de Mar, que estiguin en la franja escolar de 3r a 6è de
primària, però que no estarà tancada a la resta de la població, el projecte buscarà vincular el moviment
amb un element molt característic del modernisme, el vitrall.
Aquesta activitat estarà coordinada des de l’Escola de dansa Natàlia Prior i consistirà en una breu
actuació que, sense requerir un gran assaig previ, pot tenir un gran impacte tant visual com de
participació popular. Per participar-hi no cal tenir cap experiència prèvia en dansa, els moviments seran
senzills i s’aprendran a través d’uns vídeos que rebran els participants via e-mail, i caldrà assajar un o
dos dies a principis de setembre.
Tots aquells alumnes que estiguin interessats a participar hauran d’enviar un e-mail a
acciodansada@gmail.comfacilitant les següents dades:
- Nom i Cognoms.
- Curs i escola.
- Adreça de correu electrònic i/o telèfon de contacte.
Des de l’organització de la fira considerem molt important donar suport a aquesta iniciativa que
esperem tingui molt bona acollida entre tots vosaltres.
Us donem les gràcies per endavant per la vostra col·laboració i esperem que “l’acció dansada” sigui tot
un èxit de participació.
Rebeu una cordial salutació,
Coia Tenas Martínez
Regidora Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

