
Mercat d'intercanvi de vestuari 
Divendres, 22 de novembre, de 17.30h a 20h 

 

Benvolgudes famílies, 

Des d’Andança ens dirigim a vosaltres per demanar-vos col·laboració amb el 

Mercat d’intercanvi que farem el pròxim 22 de novembre. Si al vostre fill o filla se 

li ha quedat petita la samarreta, la faldilla i/o les sabatilles, què millor que treure-les 

de l’armari i que algú altre les pugui aprofitar? 

Us proposem que, fins al dijous 21 de novembre, porteu al mestre/a de dansa les 

faldilles, sabatilles i samarretes que ja no us serveixin. També les podeu portar 

directament a l’Esbart. 

La mostra del vestuari serà divendres 22 de novembre, de 17.30h 

a 20h, a l’Esbart Sant Cugat (C/ Vallès, 51). Hi podreu 

trobar sabatilles, samarretes i faldilles de 2a mà! 

En el cas que no trobeu el que buscàveu en aquest mercat, aquell mateix dia 

podreu comprar la samarreta (6€) i la roba de la faldilla (7€).  

Si voleu fer la faldilla a casa i no sabeu ben bé com fer-la, aquí teniu un tutorial que 

us explica pas a pas el procediment. Si preferiu que us la faci les nostres modistes, 

aquest és el seu contacte:  

Mix Servei. TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL.  Rambla del Torrent d’en 

Xandri, 33. Tel. 936222047 / 628559268  (Horari: de dl. a dv. de 17h a 19h). 

Us informem que farem un altre mercat d’intercanvi cap a finals de març, de 

manera que els grups que no tinguin ballada fins aleshores, tenen temps de pensar 

en el vestuari més endavant. Us recordem les ballades programades per a aquest 

curs: 

https://www.youtube.com/watch?v=QkT27XfC7Ss
https://www.google.es/maps/place/Rambla+del+Torrent+d'en+Xandri,+33,+08172+Sant+Cugat+del+Vall%C3%A8s,+Barcelona/@41.474715,2.0895965,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12a496eebf55ba55:0xcf3d507a48a17b0e!8m2!3d41.4760459!4d2.092108?hl=es


- Sants Innocents, Nadal al Carrer. 28 de desembre. Grups de P5-2n. 

- Sant Ponç. 9 de maig. Grups de P3-P4. 

- Andança a plaça. 6 de juny. Tots els grups. 

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Per a més informació: andanca@esbartsantcugat.cat 
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