
 

   

 

 

 

 

Assoc. De ball en línia 

Enganxats al 

Country&LineDance. 

Què significa per natros 

el ball en línia? 

wwww.terresdelebrelinedance.es 

 

“Per mi es desconectar de la 

rutina de cada dia. Ballant et 

trobes molt mes àgil. Tot 

això et fa sentir molt be. He 

fet grans amistats. Per molts 

anys que tinguem 

country.“Mari.  

“El ball en línia es 

com el sisè sentit 

dels cuiners. El 

regust que deixa el 

menjar bo al 

paladar.” Montse.

“Per mi es trencar amb la rutina de cada 

dia, renovar energia,  fer amistats, 

desconectar de tot el que no ens agrada. 

Ballant ens sentim mes àgils i mes 

contentes amb nosaltres mateixes, al 

menys així ho sento i mes coses que no 

acabaria mai.” Angels.

“Jo amb al ball he trobat una 

segona família, som un grup 

d’amics que tenim en comú 

passar-ho be. Amb el ball he 

aconseguit desconnectar i sortir 

de la rutina. He tingut molta 

sort de trobar aquesta afició 

que m’ompli 

no es sol moure el cos, es molt 

mes, es expressar el meus 

sentiments, es oblidar tot lo 

dolen, es volar, viure, somia

disfrutar.” Nuria

“Quant ballo se que floto, soc 

com un coto fluix, i hem sento 

com una criatura amb una 

piruleta, això crec que es diu 

felicitat, m’agrada compartir-

ho amb la família del ball. Per 

molts anys ho poguem 

compartir tots juns.” Gemma. 

El ball en línia es 

com el sisè sentit 

dels cuiners. El 

regust que deixa el 

Montse. 

ncar amb la rutina de cada 

dia, renovar energia,  fer amistats, 

de tot el que no ens agrada. 

Ballant ens sentim mes àgils i mes 

contentes amb nosaltres mateixes, al 

menys així ho sento i mes coses que no 

Angels. 

“Amb el ball ens va néixer 

una gran amistat, la 

casualitat ens va fer amigues 

i... mooolt amigues.” Saloni. 

Jo amb al ball he trobat una 

segona família, som un grup 

d’amics que tenim en comú 

ho be. Amb el ball he 

aconseguit desconnectar i sortir 

rutina. He tingut molta 

sort de trobar aquesta afició 

que m’ompli tant, per mi ballar 

no es sol moure el cos, es molt 

mes, es expressar el meus 

sentiments, es oblidar tot lo 

dolen, es volar, viure, somiar i 

Nuria 

Todo y todo positivo. Salud, benestar mental 

y físico, superar la timidez, sentir alegria, 

practicar la disciplina, sacar a flote la niña 

que llevo dentro, cultivar la amistad, tene

ilusión de encontrarme con las amigas/

También buscar un referente de las 

compañeras mas mayores que yo para pensar 

que aún me quedan años para disfrutar del

baile. A todas la persones que tengan la 

ilusión por el bailes en linea les esperamos. 

“no sueñes tu baile, baila tu sueño”. Pilar

“Una coreografia que ens agrada, ...l’aprenem, 

...l’ensenyem i la ballem tots junts. Enganxades

musica i el ball, es una mala

volem curar. La família del country, si no

enteneu. Podríem  escriure un llibre de vivències.

Conxita .- “A mi totes m’heu aportat vitalitat alegria, 

amistat, entusiasme, ...positivitat i un llarg etc, 

perque vosaltres sou el ball.

sense ball, sense vosaltres, sense aquests moments 

inoblidables ...salut i ball per sempre.”

Sussy .-“La 1ª vegada que vaig provar el ball en línia 

vaig dir:“quina xorrada”

en l’altra mitat de mi mateixa.

que hem viscut! i les que ens queden!.

sense les enganxades,

“A mi me representa... Vista ... perque

me fumbré de cap al riu. Olfacte... perque

ser rabosa per ensumar lo vostre rastre... tan aviat 

ballem aquí com allà. Gust... per

tota mena amb menús gustosissims. Tacte.. un 

tacte delicadíssim ohhh quines manetes mes 

fines... . Oída... la m

Vols ballar? Demana

Todo y todo positivo. Salud, benestar mental 

y físico, superar la timidez, sentir alegria, 

practicar la disciplina, sacar a flote la niña 

entro, cultivar la amistad, tener 

os. 

compañeras mas mayores que yo para pensar 

e quedan años para disfrutar del 

baile. A todas la persones que tengan la 

bailes en linea les esperamos. 

“no sueñes tu baile, baila tu sueño”. Pilar 

“Molt bona 

Festa Major 

2019! Salut i 

Country! “ 

Una coreografia que ens agrada, ...l’aprenem, 

la ballem tots junts. Enganxades ...a la 

musica i el ball, es una malaltia de la que no ens 

família del country, si no hi sou, no ho 

escriure un llibre de vivències.”  

A mi totes m’heu aportat vitalitat alegria, 

amistat, entusiasme, ...positivitat i un llarg etc, 

perque vosaltres sou el ball. No m’imagino la vida 

sense ball, sense vosaltres, sense aquests moments 

es ...salut i ball per sempre.” 

vegada que vaig provar el ball en línia 

xorrada”, i la xorrada es va convertir 

l’altra mitat de mi mateixa. Quin munt d’històries 

que hem viscut! i les que ens queden!. No se que faria 

les enganxades, no seria la Sussy del Country. “ 

mi me representa... Vista ... perque si no vigilo 

bré de cap al riu. Olfacte... perque s’ha de 

ensumar lo vostre rastre... tan aviat 

ballem aquí com allà. Gust... per celebracions de 

tota mena amb menús gustosissims. Tacte.. un 

tacte delicadíssim ohhh quines manetes mes 

fines... . Oída... la música amansa les fieres.” Jose. 

Vols ballar? Demana’ns informació 

Lo que a mi hem surt 

es la paraula teràpia. 

Perquè som un grup on 

es celebra una alegria i 

es comparteix una 

pena. Aixó acompanyat 

amb el ball es un còctel 

d’alegria.” Joana. 


