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Presentació
Tinc el plaer de presentar-vos aquest llibret, que vol 

ser una petita mostra del que ha estat i el que és l’Acadè-
mia de Dansa “Esplai” de Vinaròs.

Des de fa trenta-tres anys hem tingut les portes ober-
tes a tots aquells vinarossenques i vinarossencs que han 
volgut experimentar el plaer de participar en el món de la 
dansa. Després de tot aquest temps, Esplai segueix perse-
verant en els seus objectius de difusió d’un dels arts més 
antics -i a la vegada- més valorat de la nostra societat, tal 
i que és la dansa. Actualment la nostra acadèmia te una 
setantena de xiquetes (i xiquets), amb edats compreses 
entre els 3 i els 14 anys. Hem de dir que moltes de les 
alumnes són ja filles i fills de les que van venir a aprendre 
ja fa anys, i per això han volgut seguir la tradició, obrint la 
porta al món de la dansa a les noves generacions.

Aquest llibret és a la vegada un homenatge a qui va  
iniciar aquesta il·lusionant activitat: Ana Castán, i -per 
suposat-, a totes i cadascuna de les persones que han 
format part de la nostra gran família: les xiquetes, els xi-
quets, els pares i mares que sempre han estat al nostre 
costat ajudant i donant idees; aportant voluntat i esforç, 
per a que ara puguem dir que l’Acadèmia de Dansa “Es-
plai” és ja una veritable institució a la nostra ciutat.

Moltes gràcies a tots.
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Per Arantxa Arambul
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La història de l’Acadèmia de Dansa “Esplai” va lligada a 
la vida de Ana Castán. Ana, ja des dels vuit ans d’edat co-
mençà a caminar en el món de la dansa i també en el món 
de la música. Els seus inicis de la dansa van ser a l’acadè-
mia  de María Sagrario Pérez de Castán, la seua mare i a la 
vegada professora de ballet. Una tradició de cultura i art 
seguida per ella i després per la seva filla Arantxa.

Ana fins als 18 anys estudia al Conservatori de Música 
de la ciutat de Lleó i inicia l’aprenentatge bàsic del ballet, 
seguint després especialitzant-se en el ball espanyol. Això 
vol dir que aprèn de la coreografia de la dansa aplicada a 
l’àmbit  geogràfic d’Espanya: dansa “goyesca” i jota a l’en-
torn de la música de compositors com són Falla, Albéniz i 
Turina. Ana reb la influència estilística dels artistes més re-
coneguts de la seua època d’aprenentatge: Antonio Gades, 
Maria Rosa i el ballarí Antonio; i que veritablement marca-
ran per sempre la seua vida en el món de la dansa.

Podem dir que Ana, ja als 19 anys d’edat és professora 
de dansa en l’academia de la sue mare, a la ciutat de Lleó, i 
comença a la vegada un camí artístic amb actuacions en el 
Teatre Espanyol de Madrid, Galícia i Euskadi. Aquestes actu-
acions formen part de la sèrie de festivals que recorren pro-
víncies i comarques, algunes de elles sota la direcció musical 
d’Odón Alonso amb l’Orquestra de Cambra de Lleó.

Per Ana Castán
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Història d’Esplai
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Paral·lelament a aquesta sèrie d’actuacions, Ana es professora de 
dansa en l’Acadèmia de Maria Sagrario Párez de Castan, a Lleó, i poste-
riorment professora d’educació física a l’Escola de Magisteri d’aquesta 
mateixa ciutat. També serà professora al Col·legi de les Mares Agusti-
nes de Lleó i al Col·legi de les Mares Escolapies d’Astorga (Lleó).

Ana succeeix a la seua mare en l’Acadèmia, assumint el paper de 
directora. Són quatre anys de experiència fins al moment en que es 
trasllada a viure a la ciutat de València. Llavors, inicia un parèntesi de 
temps: nou anys sense activitat en el món de la dansa, i a la que retor-
narà després de venir a viure a Vinaròs. 

És després d’un any de viure a la nostra ciutat, quan Ana troba 
l’oportunitat d’obrir al carrer del Convent un gimnàs, que després es 
convertirà en l’Acadèmia de Dansa “Esplai”. L’acadèmia obre al setem-
bre de 1981, i és per Ana Castán el retorn al ballet, al ball espanyol, 
simultani a la pràctica de la gimnàstica. Més tard, s’incorporarà a les 
opcions d’aprenentatge de l’acadèmia l’especialitat de ball de saló. 

ELS PRIMERS TEMPS

Esplai es popularitza a Vinaròs, i inicia una activitat complemen-
tària a l’aprenentatge de la dansa i la gimnàstica, amb l’organització 
d’esdeveniments de cara al poble. La idea és mostrar el que es fa a 
l’acadèmia, i a la vegada es considera important col·laborar amb les 
entitats i associacions oferint l’organització de festivals, tots verita-
blement amb objectius benèfics. El primer festival, a l’any 1983, es 
celebra al pati de l’antic Col·legi Sant Sebastià. Són festivals dirigits 
per una Ana Castán absolutament dedicada a oferir la col·laboració 
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de l’Acadèmia -i amb el suport de tota aquella gent que ja 
forma part de “Esplai”-, i que fan suport a les associacions 
com són Caritas i totes aquelles que  ho demanaven.

Essent “Esplai” una acadèmia que obre camí a la dan-
sa a la nostra ciutat, fa que siga molt ben acollida la seua 
activitat per la gent, de tal forma que “Esplai” s’omple, arri-
bant fins a tenir més de tres-cents alumnes. És l’època fins 
al 2002 quan l’Acadèmia de Dansa té l’alumnat més nom-
brós, amb xiquetes (i xiquets) dels 3 als 12 anys. 

Aquest treball que involucra de forma absoluta a Ana, 
fa que ella decideixe fer un canvi de plantejament. Ana 
espera a que la seua filla Arantxa tinga la edat i també la 
maduresa i els coneixements de la dansa com per a cedir-li 
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la direcció. I això arriba a l’any 2006. Ana va decidir dedicar-se més 
a la seua especialitat de quiromassatge, i va estar esperant fins a 
que Arantxa hagués tingut la suea xiqueta, i aleshores tingués ja la 
possibilitat de dedicar-se a conduir l’activitat d’Esplai.

L’ÈPOCA D’ARANTXA

Arantxa comença amb un grup reduït d’alumnes a l’acadè-
mia (perquè realment Ana estava des de feia temps considerant 
aquesta possibilitat del canvi); i per això, Arantxa -amb la joventut 
per davant, es planteja una progressiva modernització i adequació 
de l’estructura de Esplai, que (seguint la tradició del treball de la 
seua mare), adaptarà l’acadèmia als objectius de:

1.- Continuar amb la correcció postural, com a principi bàsic 
del treball amb les alumnes.

2.- Donar a les alumnes una sòlida base per a l’aprenentatge 
de qualsevol tipus i estil de dansa.

3.- Complementar -i a la vegada unir- joc i disciplina en l’apre-
nentatge, per arribar a consolidar en les alumnes un coneixement 
sòlid de la dansa, i dels seus variats estils.

Arantxa no deixa el camí emprés des ja feia més de dues 
dècades per la seua mare, i seguint la mateixa línia de idees a 
Esplai: ballet clàssic i ballet espanyol, però a més incorporant  
noves activitats, tal i com són les classes d’aeròbic infantils, 
modernes coreografies de dansa, i la adaptació gestual per a la 
dansa de les músiques més actuals.

I aquest camí és el seguit a Esplai fins a l’actualitat.
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Carrer del Pont, 36 · Tel. 964 454 638 · VINARÒS

San Cristobal, 67
Tel. 964 456 628
Móvil 646 824 246
12500 VINARÒS

pollos a l’ast
menús semanales
platos especiales
por encargo

Comida 
para llevar
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L’Acadèmia “Esplai”, té com a base 
educativa la difusió del ballet clàssic, 
aplicat a totes les vessants, però especial-
ment fixant-se en el ball espanyol. 

A partir d’aquest objectiu, ens pro-
posem partir des de les primeres edats, 
educant des de l’inici -i a les i els alum-
nes més menuts-, per a l’aprenentatge 
de una correcta disposició postural. 
Una vegada s’ha obert aquest camí, el 

nostre propòsit és que des de ben joves 
s’aprengue a escoltar i conèixer la mú-
sica clàssica. I el nostre propòsit -com 
a gent especialitzada en el món de la 
dansa-, és que aquest coneixement siga 
il·lusionant, de tal forma que els xiquets 
gaudeixen -amb la forma més amena 
possible-, d’allò que equivocadament 
moltes vegades s’ha considerat un art 
allunyat de la realitat quotidiana.  Però, 

nosaltres sabem que  la dansa i la música 
-ben ensenyada-, és  a la vegada apassio-
nant i enriquidora; i els nostres alumnes 
sempre recorden els anys d’aprenentat-
ge i activitat a la nostra acadèmia.

ELS HORARIS

Són actualment una setantena 
d’alumnes matriculats en l’Acadèmia de 
Dansa “Esplai”.

10

L’escola de dansa



111111

¡Feliz 
Aniversario!



12

Els més menuts venen a l’Acadèmia 
quan surten d’escola, una horeta dos 
dies a la setmana. Les altres alumnes 
venen d’acord amb el curs escolar i els 
horaris dels seus centres educatius, 
sempre dues sessions d’un hora.

Les classes de dansa tenen la se-
güent estructura: 

1.- Calfament: és la preparació del 

cos per als exercicis que es realitzaran 
durant la classe.

2.- Barra: amb els exercicis especí-
fics per a la dansa.

3.- Coreografia: es la preparació 
per  a les actuacions i els festivals. Re-
alment les alumnes  segueixen aquesta 
part amb la il·lusió de preparar les futu-
res actuacions davant del públic.

4.- Estiraments: amb l’objectiu de 
posar el cos a punt després del treball 
corporal fet, i a la vegada per evitar pos-
sibles lesions.

5.- Percussió: que tots els grups 
d’edat van fent, a partir dels tres anys 
d’edat. És la introducció a l’aprenentat-
ge de l’art de les castanyoles com a part 
important de la dansa espanyola.

12
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rosa@catisimo.es · www.catisimo.com

Bar 
Boquerón 
de Plata

Hermanos Ortega

C/ Hospital, 6 
Tel. 964 45 22 33
12500 VINARÒS

COMIDAS
CASERAS
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Els Festivals
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L’Acadèmia de Dansa “Esplai” des de 
sempre ha considerat als festivals com a 
punt d’inflexió per a que els alumnes pu-
guen mostrar públicament tot el que han 
anat aprenent.  És la demostració palpable i 
visible de l’aprenentatge de l’acadèmia.

L’objectiu de l’acadèmia com a examen 
de les alumnes, és a la vegada la recom-

pensa del seu treball d’aprenentatge de dia 
en dia, i on poden demostrar (totes tenen 
molta il·lusió per participar-hi), la seua pro-
gressió, davant dels pares, famílies, amics, i 
de tota la gent de Vinaròs.

A la vegada -i a banda dels festivals de-
mostratius i de final de curs-, l’Acadèmia de 
Dansa, sempre ha col·laborat amb els esta-

ments i associacions de tipus solidari, com 
són “El Cau”, “Proda”, i també  per ajudar a 
persones i xiquets malalts.

Però, el que cada any -des de 1982 fins 
al 2014- no ha deixat de fer i sense faltar un 
any, és el Festival de Fi de Curs, que sempre 
s’ha celebrat coincidint en les Festes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere.
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Si lo que estás buscando 
son regalos originales, 
diferentes, e incluso 
picantes..., nosotros los 
tenemos Carnaval: Mallas, Maquillajes, Disfraces, Telas, 

Pasamanerías, Lentejuelas, Escarcha...
Y además tenemos todo 
lo que puedas imaginar 

para las Comparsas

Mercería: Hilos, Agujas, Cremalleras
Se forran zapatos, botas, sujetadores

Angel, 27
Tel. 964 451 720

VINARÒS

COMIDAS 
Y BEBIDAS
DE MÉXICO

ABRIMOS 
A PARTIR 19H

Paseo Marítimo San Pedro, 4 
12500 VINARÒS

Reservas: 964 453 302 www.haciendamexicano.baresrestaurantesvinaros.es
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Ballet Clásico y Espa-
ñol
Ballet Clásico y Espa-
ñol



1717
17

Quiromasaje
Reflexología Podal
Masaje Metamórfico
Masaje Atlante

Masaje Champi
Drenaje Linfático
Sesiones Reiky
Tratamientos con Sales y Algas

C./ Convento, 1
Tel. 964 453 618

Móvil 686 710 669
12500 VINARÒS
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L’alumnat de l’Acadèmia de Dansa 
“Esplai” s’estructura en quatre grups de 
edat, d’acord amb la data de naixement :

1.- De 3 a 5 anys.

Són els primers passos en el món de 
la dansa, i és la iniciació a l’expressió cor-
poral, amb la pràctica de l’elasticitat i la 
adequació del cos a la dansa. Tota l’ac-
tivitat està dedicada a aprendre jugant.

2.- De 6 a 8 anys,

Té com a objectiu la consolidació del 
que s’ha après en el grup anterior, per 
a introduir a l’alumnat  en el món de la 

dansa. Es fa aprenentatge d’estils i reco-
neixement de la música clàssica aplicada 
a la dansa.

3.- De 9 a 11 anys.
S’introdueix la disciplina dedicada a 

la consolidació de lo après anteriorment, 
i és el moment en que la barra ocupa 
gran part del temps de aprenentatge. 

És també quan no només es treballa 
la dansa, sinó que es comença a introduir 
el treball de disciplina per aprendre a ac-
tuar davant el públic:

- gesticulació

- posturació

- coreografies complexes

- saber estar a l’escenari.

4.- A partir dels 12 anys

Realment, són les alumnes que han 
estat a l’acadèmia des de fa anys (des 
de menudes). És un grup ja més reduït 
-i unint tota la seua experiència-, es de-
diquen ja a treballar i experimentar amb 
complexes coreografies-

En veritat, la seua dedicació al món 
de la dansa es conseqüència de la seua 
il·lusió per aprendre més, i sobre tot per 
participar i actuar.

Els grups d’edat

18
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Sant Antoni, 33 · Tel. 964 451 278 · 12500 Vinaròs

Cuina 
Mediterrània 

Casera
Menús Especials 

per a Grups
Santa Magdalena, 48 · 12500 VINARÒS

Tel. 679 41 60 65

Joan i Mª. José
BAR RESTAURANT PENYA VALÈNCIA
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El treball de dia en dia
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La dansa ha estat sempre per a mi una forma pura de comunicació amb el cos, 
en la que -a través d’una gesticulació elaborada i amb la intensitat que comporta 
la música-, s’expressen els sentiments, les emocions, i les idees en cada moviment.  
L’ésser humà va aprendre a dansar abans que a parlar. 

Juntament amb el teatre i la música, la dansa és una de les tres arts escèniques 
que existeixen des de l’antiguitat, i per això és també una de les eines que des dels 
principis del temps fins ara, han estat base educativa per als més joves. 

La dansa és a la vegada joc i disciplina, i per això mateix, d’una forma amena, 
absolutament lliure i expressiva les xiquetes i els xiquets entren en aquest art, que 
a més els educa en el coneixement del seu cos, i els ensenya la correcta col·locació 
(posturació) del seu cos a través dels exercicis. Ja per als nens i nenes entre 4 i 9 anys,  
la introducció del moviment expressiu i la dansa creativa és una primera descoberta 
del moviment a través del joc.

Els objectius a l’Acadèmia de Dansa Esplai són: 

- Introduir els conceptes de la dansa clàssica, dansa espanyola i la dansa con-
temporània a través del joc.

- Incentivar  la imaginació a través de la creació de moviments, la gesticulació, 
treballant de forma lúdica el cos com a eina de creació i comunicació. 

- l’aprenentatge de coreografies -d’acord amb l’edat i amb el nivell d’aprenen-
tatge-, amb l’objectiu de treballar en equip i fomentar l’esperit de cooperació.

- Aprendre a mirar i escoltar de forma crítica el treball dels altres, i aplicar-lo al 
seu propi aprenentatge.

Per Arantxa Arambul
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Cuadro Médico 
ARTCLINIC CENTRO MEDICO 
QUIRÚRGICO VINARÒS SLP

Dermatología/Área Láser
Dr. Javier López Davia 
Dietética y Nutrición:
Diplomada Gisela Sanz Adell 
Medicina General 
Dra.Carmen Adell Aparicio 
Dra. Lourdes Franquesa
Enfermería 
Juan Manuel Puig Vela 
Ginecología y Obstetricia 
Dr. Manuel Massoni Santanach  
Matrona 
MªDolores Pascual Fabregat  
Traumatología 
Dr. Esteban Andrés Recalde Espinosa   
Fisioterapia
Cristina Castell Codina 
Podología 
Aida Alberich Escoi 
Psicología Clínica / Infantil 
Esther Adell Carceller 
Acupuntura/homeopatía: 
Julio Prades Ramos. 
Endocrinología: 
Dr. Severino Boluda 
Urología: 
Dr. Edgar Nery Villavicencio 
Alergología: 
Dr Miguel Angel Baltasar Drago 
Neumólogo: 
Dr Frederic Tatay Soler 
Neurología:
Dr. Emilio Fco. Martínez Mauri

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Mesoterapia facial / Vitaminas con Roller
Relleno de arrugas y surcos (ácido hialurónico)
Botox: corrige arrugas de expresión
LIFTING sin cirugía (Radiesse ©)
Peelings químicos
Hilos Tensores

CONTORNO DE OJOS
Ojeras, Bolsas y Arrugas de Expresión

LABIOS
Perfilado, Aumento, Código de Barras y
Comisuras

PROYECCIÓN DE MENTÓN, RINOMODELACIÓN

TRATAMIENTO DE MANCHAS

ASESORAMIENTO COSMÉTICO

OBESIDAD / CELULITIS / FLACCIDEZ

DIETAS DE ADELGAZAMIENTO y NUTRICIÓN

TRATAMIENTOS CAPILARES
(Alopecia)

MICROPIGMENTACIÓN
Cajas, Cicatrices, Areola mamaria,
Ojos, Labios...

MICROESCLEROSIS DE VARICES I CON LÁSER

CONSULTAS DE CIRUGÍA ESTÉTICA

DEPILACIÓN LÁSER

Medicina 
Estética de 

calidad, 
cercana y 
accesible
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Anècdotes de l’Esplai
Per Sonia Granados

Quants moments viscuts, quantes anècdotes...! Tota una vida al gimnàs “Esplai”... 
Potser un dels que recordo amb més afecte -i al mateix temps amb més nervis-, va ser 
el festival en el qual va coincidir que Arantxa estava donant a llum a l’hospital... Jo vaig 
haver de substituir-la, dirigint el festival; estant pendent de les xiquetes: de col·locar-les, 
de que no s’equivoquessen... Però a la vegada estàvem tots molt, molt feliços: havia 
arribat una altra artista a la família!

Una altra de les anècdotes que recordo -però aquesta amb tristesa-, va ser la nit 
abans d’un festival, vaig tenir un accident i em van haver d’operar del tendó del peu. 
A l’hospital em van preguntar quan vaig arribar allà, per què portava cada un dels 
dits dels peus protegits amb tiretes. I els vaig dir que era perquè no em freguessin les 
sabates als dits, perquè l’endemà tenia un festival de ballet i havia de ballar. Els vaig dir 
que fessen el que volguessin, que em posessen uns puntets, però que m’ho arreglessen 
perquè l’endemà havia de ballar com fos... Els metges es van mirar, somrients entre 
ells: vaig estar mes i mig amb l’escaiola, i sis mesos de rehabilitació. Aquesta va ser la 
primera i única vegada que vaig veure el festival com espectadora.

Han estat tants anys i tantes actuacions en molts llocs de Vinaròs: a Mura-
lla 25, la Pista Servol, a l’Amera, a l’Auditori, a la Plaça Tres Reis, al Passeig Ma-
rítim, a la plaça de les Cors Valencianes, a la Plaça de Bous per a la presen-
tació de la Reines del Carnaval. Ens queda cap racó on no va ballar “Esplai”?  
I quan anàvem a actuar a les festes dels pobles? A Xert, Xerta, Sant Rafel, la Sénia... Fèiem 
moure a tota la família, i tot per un berenar. Però, ...i lo bé que ens ho passàvem?

I recordeu també quan Ana era la professora: les hores i hores d’as-
saigs que passàvem els caps de setmana al ballet...! Les mares ens porta-
ven el menjar i menjàvem allà per no perdre temps en anar a casa. I des-

prés, Ana ens comprava alguna llaminadura per compensar-nos per l’esforç. 
Mil i una situacions, mil i un records viscuts amb molt d’afecte amb la família “Esplai”.

Com explicar en poques paraules el que 
signifiques per a tots com a la nostra 
professora. 

Només podem dir-te gràcies: 

Gràcies per ensenyar-nos a estimar la 
dansa. Gràcies per ensenyar-nos les 
disciplines del nostre art. Gràcies per 
ensenyar-nos el compromís, la serietat 
i la formalitat en el treball constant, de 
dia en dia.

Eres i seràs sempre un gran exemple 
per a tots nosaltres...
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LIMPIEZAS SISCO
Irene Abián

C./ M.J. Ramírez, 6 - 12500 VINARÒS
Tel. y Fax 964 400 803 · 629 948 032

info@limpiezasisco.com

Comunidades · Oficinas · Obra Nueva 
Casas Particulares · Fachadas · Cristales

Servicio de Lavandería 
para Particulares y Restaurantes

Plaza Tres Reyes 13, 6 -12500 VINARÒS

Alquiler de Sábanas y Toallas
Alquiler y Limpieza de Apartamentos 
de Temporada con Entrega de Llaves

Alquileres de Todo el Año

 Mary
Carmen

Corsetería
Socorro, 9 · Tel. 964 452 915

VINARÒS

Corsetería · Lencería 
Bañadores Señora y Caballero

Pantys Frescos de Verano 
Interior Señora y Caballero
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Els menuts de l’Esplai
Per Teva, Ingrid i John

24

Hem parlat amb Teva Beltran (5 anys), amb Ingrid Subirats (4 
anys), i també està present John (7 anys), que és el germà d’Ingrid, i 
que ha estat molt atent a la nostra conversa,

Elles dues  -que són de les alumnes més jovenetes de l’Acadèmia 
Esplai, ens han dit que van a l’Esplai a ballar perquè els agrada molt, i 
que Arantxa  és molt bona, molt simpàtica i que les ensenya molt bé. 
“Ens ensenya dansa, ballet, aeròbic, ball espanyol i les castanyoles”.

Teva diu que allò que més li agrada són les coreografies, sobre tot 
“El Rei Lleó”, però afegeix que no ho pot dir perquè es un secret que 
estan preparant ara. A Ingrid li agrada fer els estiraments i el ballet, i 
sobre tot els exercicis de barra. “Els festivals...” -diu Teva- que abans 
li feien una mica de vergonya, però ara ja no, mentre que Ingrid diu 
que ella no n’ha tinguit mai vergonya.  Les dues ens comenten que 
el que els passa quan han de ballar en un festival, i és que estan molt 
nervioses: quan han de anar a vestir-se, canviar-se de vestuari, abans 
de pujar a l’escenari... Però en quan estan dalt actuant, els nervis de-
sapareixen i s’ho passen molt bé.

Teva vol aprendre bé el ballet, i fer les coreografies que fan les 
més grans de l’acadèmia... Ingrid ens comenta que sí, que també, 
però que quan les gran s’equivoquen ella es dona compte perquè 
li agrada molt fixar-se en el que Arantxa li ensenya. 

Les dues diuen que els agradaria que hi anessen més xics a 
l’Esplai, perquè no s’avorriran, i s’ho passaran molt bé.  I John -que 
ha estat molt atent a la conversa-, ens diu que  be..., sí...; però a ell li 
agrada més mirar-s’ho des de fora, i que li agrada molt anar a veure 
els festivals.
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Quan la meua mare va decidir que podíem provar alguna cosa di-
ferent a lo de sempre, vam decidir que podia ser ballet, i amb 5 anys 
d’edat vaig entrar a l’Acadèmia de Dansa “Esplai”.

De seguida em va agradar, perquè l’acadèmia és com una famí-
lia, amb moltes i bones amigues. Arantxa té molta paciència, sempre 
intenta explicar les coses de forma que totes ho anem entenent i ens 
ajuda. Per això m’és fàcil aprendre les noves coreografies, els nous mo-
viments, perquè l’ambient es molt amigable i familiar.

Cada sessió de classe ve a ser: iniciar-la amb els estiraments per 
a posar el cos a punt, i a continuació ve la sessió de pràctica amb 
les noves idees i plantejaments de Arantxa. Després ve el treball de 
barra, que algunes vegades es dur i d’altres no, però que sempre 
té l’interès de aprendre i perfeccionar els moviments de dia en dia. 

Quan ja hem complert la sessió de barra, passem a les coreografies, 
que assagen per preparar les nostres actuacions, però a la vegada 
aprenem nous passos i noves figures. I el que més m’agrada d’això és 
quan treballem  les sevillanes.

El ballet és per a mi com una afecció, i sobre tot quan estem treballant 
el ballet clàssic, sobre tot quan executem coreografies amb la música 
de Txaikovski, sobre tot les seues obres per a ballet: El trencanous, 
El llac dels Cignes, ó La bella dorment.  També m’agrada el ballet 
contemporani, amés de flamenc, tango i pasdoble.

Per Patricia Domsa
Esplai és com una família
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Tratamientos faciales
   Acción Anti - Edad
   Corporal
   LPG (Endermologie)
   Radiofrecuencia +
   

  Mesoterapia Facial  
  Cavitación Corporal
  Masajes
Day Spa.
  Manos y Pies
Maquillajes (Novias,  noche, día...)

Solarium Horizontal 8’
Programas 1 día
Especial Novi@s
Vales Regalos

Porque la Belleza no tiene edad y la Salud de nuestra piel tampoco

C./ Dels Franciscans, 4, esc 1. entlo. 6 · Tel. 964 459 749 · 12500 Vinaròs
www.aquaestetic.com · info@aquaestetic.com
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Carnaval
de L’Esplai

28

ELS INICIS DEL CARNAVAL

Pot dir-se que l’inici de la desfilada del 
Carnaval de Vinaròs neix de “Esplai”. Ana 
Castán i “Esplai” intervenen directament en 

l’inici de les celebracions del Carnaval de 
Vinaròs. Al principi la gent era una mica 
tímida per aquestes coses, però al poc de 
temps va començar a bolcar-se per ajudar 

a muntar la primera coreografia del nostre 
carnaval.  Ja el primer any vam sortir sobre 
les tres-centes cinquanta persones de 
l’Esplai.  Però només érem La Colla, nosaltres 
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i gent particular i grups que feien paròdia. I aquest va ser el 
primer any del Carnaval de Vinaròs.

Ja el segon any, “Esplai” participà al carnaval amb més 
de cinc-centes persones. Aquesta vegada varies comparses 
més ja van afegir-se a la desfilada.  I al tercer any ja va ser 
encara més nombrosa la nostra participació, al igual que 
la de tota la gent de Vinaròs. Aquesta vegada Ana va par-
ticipar amb la disfressa de bruixot de Tailàndia, amb tota 
la coreografia de la nombrosa participació de la gent de la 
nostra acadèmia. Aquesta disfressa estava confeccionada 
totalment en palla, i un dels cavalls que hi sortien a la des-
filada, en un moment donat, se li aproximà per darrera, i va 
començar a menjar-se-li la palla.

D’altra vegada, en una de les coreografies que sortia al 
carnaval, vam disfressar-nos de fantasmes. Seriem una tren-
tena de persones. I Ana anava dins d’un taüt fet de porexpan. 
Ana sortia del taüt per sorpresa, i llavors tota la gent, es que-
dava esglaiada.

L’organització del nostre carnaval era molta feina, i això 
va fer que -ja que el Carnaval de Vinaròs s’havia consolidat, 
amb la participació cada vegada de més comparses-, Ana va 
deixar pas a la gent més jove.

Però hem de dir que el seu esforç i treball en el moment de 
l’inici del carnaval a la nostra ciutat; i la col·laboració de tota 
la gent de l’Acadèmia de Dansa “Esplai” va ser un veritable 
suport per que la festa de Vinaròs tingués una continuïtat 
que ara mateix ve a ser -si no fa-, el carnaval tan popular i 
famós per tot arreu, que tots coneixem.
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