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AUCer tot l’any
L’AUCer i Dansart Cerdanya s’impliquen novament en La
Marató de TV3 a Puigcerdà
Diumenge dia 18 (18.00 h), es presentarà al Casino Ceretà l’espectacle
solidari ‘Tot és possible!’. És el primer muntatge creat pel grup de joves
de l’escola de dansa
L’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) i l’escola de dansa Dansart
Cerdanya s’uneixen novament per col·laborar amb La Marató de TV3, que
enguany celebra la 25a edició. Diumenge 18 de desembre, a les 18.00 hores, el
Casino Ceretà acollirà l’espectacle solidari ‘Tot és possible!’. L’import recaptat
amb les entrades es donarà íntegrament a La Marató.
‘Tot és possible!’ és una posada en escena molt emotiva, atès que és un dels
actes del 5è aniversari de l’escola Dansart Cerdanya. A més a més, esdevé el
primer espectacle de dansa íntegrament ballat i creat pel Grup Jove de Dansart
Cerdanya. Està format per: Dana Cruz, Henar Jorge, Marina Navas i Olga Pino i
Grup Júnior Dansart: Aran Vazquez, Cristina Déu, Núria Zayas, Ariana Barrio,
Clara Fages, Ona Vacas, Ximena Silva i Marta Garcia.
Dos joves grups semiprofessionals han preparat, durant mesos i des de
Puigcerdà, aquesta mostra d’esforç, dedicació i passió per la dansa, en el qual
representaran la lluita i l’esforç per la vida com a fl argumental.
La Marató 2016 està dedicada a la investigació de l’ictus i les lesions medul·lars
i cerebrals traumàtiques. Una problemàtica social de primer ordre amb la qual
l’AUCer, com a organitador d’un campus d’estiu molt vinculat al món de la
salut com és la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, també hi vol posar el
seu gra de sorra amb la implicació en aquest acte cultural.
Les entrades anticipades, per només 5 €, es poden aconseguir a l’Ofcina de
Turisme de Puigcerdà. A taquilla el preu serà de 6 €. Tota la recaptació serà per
a La Marató i també s’accepten donatius extraordinaris.
Entre els col·laboradors també hi ha: Ajuntament de Puigcerdà, Cersound,
Inestable Ceretana de Teatre, ArmenFamily, Marc Monés Il·lustració i
Comunica’t by Sylvine.
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