L'Espai de Música Jove del Verger López Cabrera amplia la seua oferta formativa amb els tallers de Dans

Aquest matí, l'Ajuntament del Verger i l'Espai de Música Jove, han formalitzat les primeres
passes del futur conveni de col·laboració que ambdues entitats signaran a partir de l'any 2016.
El curs de danses tradicionals s'impartirà en el gimnàs del C.E.I.P. Segària del Verger,
d'octubre a juny i està destinat a tots el veïns i veïnes de totes les edats que tinguen interés per
les danses i la seua recuperació com a patrimoni artístic que representa les nostres arrels .

“A El Verger ja existia tradició de ball populars des de principis de segle XX, el poble recorda a
Rosario la Vetera, la Tramussera com a cap de danses. El grup de danses Cremadella va fer la
seua feina de recuperació a principi dels anys 2000, però ara necessitem d'un nou impuls ja
que el grup ha cessat la seua activitat” manifesta Pasqual Salort, el director de l'escola. Per la
seua banda, Miguel Àngel Arbona Muñoz, regidor de Tradicions, s'ha compromés a formular un
conveni de col·laboració d'almenys tres actuacions durant l'any que garantisquen l'activitat de
recuperació de les danses tradicionals. El curs estarà impartit per Anna Sala, professora de ball
tradicional amb experiència demostrada. “És important fomentar el coneixement dels nostres
balls identitaris des de la infància. Cal posar tota la maquinària en marxa per col·laborar totes
les institucions educatives en benefici de la posada en valor de les nostres arrels” comenta
Anna, després de mostrar interés en implicar al C.E.I.P. Segària per a convidar als xiquets i
xiquetes a que participen per cursos en els balls rituals del Corpus que es cel·lebren per juny.
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El curs s'inicia el dia 1 d'Octubre però per a promocionar la iniciativa, el proper divendres 9
d'Octubre, després del dinar popular que es farà en el “merendero”, l'Espai de Música Jove del
Verger ha organitzat , amb el patrocini de la regidoria de Tradicions, un taller de danses amb el
grup Trapig de Beniarjó. Anna Sala estarà al front. Tot el món està convidat a participar i a
gaudir de l'experiència. La “dansà” plana i jotes conegudes com la de Vinaròs o la de la Serra
seran les encarregades de fer passar una vesprada relaxada i divertida ballant al so de la
dolçaina i el tabal. Els interessats podran formalitzar la seua matrícula allí mateix. A la reunió
d'inici de curs també ha assistit, l'alcalde del Verger, Ximo Coll, qui ha oferit la disposició plena
de l'ajuntament del Verger per contribuir a l'impuls de totes estes iniciatives que fan poble.
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