Hola cantaires, directors i directores,
Amb el 2016 encetat us enviem una nova tramesa del Lleida Canta a l’Oli amb algunes informacions i les
indicacions per fer la inscripció formal i el pagament corresponent. Les inscripcions han anat oli en un llum,
ja som 24 corals i, per tant, farem una bona festa el 13 de març! A més el projecte s’ha escampat com una
taca d’oli per les entitats de la vila acollidora i ja tenim actors, gegants, músics, associació de dones, jubilats
i sardanistes en solfa preparant la trobada. Serà una bona Festa Major de cantaires.
Punt de trobada: l’aplec començarà a 2/4 de 10 del matí amb un bon esmorzar a l’ermita de Sant Salvador.
És una ermita envoltada d’oliveres situada a 3 km de les Borges Blanques, direcció Cervià de les Garrigues.
S’hi arriba en cotxe i també en autocar. Allí esmorzarem i farem la benvinguda i l’assaig del cant comú. Després amb els cotxes i autocars anirem cap al centre de les Borges.
Passeig: farem un tomb per les Borges Blanques per conèixer, tot passejant, el món de l’oli. Durant aquest
trajecte a peu cada coral interpretarà 2 peces. Serà un maridatge de cançons i d’oli, i cantarem en indrets
singulars de la ciutat. La sonoritat no és el plat fort de la trobada, però ho compensa el format distès i
l’esperit de família que viurem.
Cant comú: al Terrall, el parc emblemàtic de les Borges Blanques, farem el cant comú que constarà, finalment, de tres peces:
· Volem pa amb oli (ja us vam enviar la partitura)
· Himne del Lleida Canta (estrena, l’aprendrem el mateix diumenge)
· Els Segadors (adjuntem partitura)
Ens heu fet arribar que la versió del “Volem pa amb oli” no és pas de pa sucat amb oli. No patiu. Si per la
programació o idiosincràsia de la vostra coral és complex aprendre totes les veus, quedeu-vos amb la melodia de les sopranos. Aquest criteri serveix ben bé per les 3 peces. Cap problema, allí entre tots ho farem tot.
Vestuari: el format distès obliga a anar còmodes, no cal pas dur uniforme. Si teniu, però, algun detall identificatiu de la coral (samarreta, gorra,...) us convidem a portar-lo aquest dia.
Dinar: preveiem seure a taula cap a les 3. A mig matí hem previst uns ganyips per poder entretenir la panxa.
Dinarem al Pavelló de l’Oli, al bell mig de les Borges Blanques. El menú consta d’amanida variada, cassola
de tros i braç de gitano. El serviran els cantaires de la Coral Maristes Montserrat. Ens sap greu no poder
atendre al·lèrgies alimentàries, preguem que ho tingueu en compte.
Sobretaula: per pair el dinar i arrodonir la jornada, gaudirem d’un breu concert del Cor Eurídice i d’un
espectacle-taller de body percussion dirigit per l’Anna Llombart.
Hora dels adéus: acabarem amb els agraïments, oferint un record per cada coral participant i cantant junts
l’hora dels adéus, a les 6 de la tarda. Us preguem que, si és possible, pugueu compartir la festa sencera fins
el moment del comiat.
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En cas de mal temps: si aquell diumenge plou poc tranquils, no haurem pas begut oli i realitzarem
el programa igualment, amb paraigües i bona cara. Només canviarà el moment d’esmorzar que serà
al Pavelló de l’Oli de les Borges. Si el temps no permet passejar pels exteriors, realitzarem la trobada
en espais tancats. Esperem però que el temps primaveral acompanyi. De fet, si fa un bon sol, anirà
bé portar una gorra!
Inscripcions i pagament: Som molts i hem de ser curosos en els tràmits per facilitar la logística.
Necessitem, doncs, que seguiu aquests passos ben senzills, abans del dilluns 29 de febrer.
1) Envieu un correu a coralmaristes@gmail.com indicant:
· nom de la coral
· nom i cognoms del director/a:
· telèfon director/a o persona de contacte (en cas de ser diferent del director)
· mòbil persona de contacte (important per qualsevol incidència)
· el nombre de cantaires participants
· el nombre d’acompanyants
· el nom de les 2 peces que interpretareu durant el recorregut i el seu autor
· finalment, indiqueu-nos si vindreu amb cotxes particulars o autocar
2) Ingressar 12 euros per cada persona, sigui cantaire o acompanyant, al número de compte de la
Caixa de Guissona: 3140-0001-910010842100. Evidentment l’import ingressat ha de quadrar amb la
suma de cantaires i participants que ens haureu indicat al correu. Aquests diners inclouen l’esmorzar,
el dinar i les despeses d’organització. Si us plau, en fer l’ingrés poseu-hi el nom de la vostra coral.
I de moment, res més. Una setmana abans de veure’ns enviarem una darrera carta amb els últims
detalls per tal que la logística sigui fàcil com una bassa d’oli. Ja sabeu que si teniu dubtes o propostes només cal que ho digueu a: coralmaristes@gmail.com o per telèfon 608 658 940 (Josep Maria).
Toca recollir inscripcions i seguir cantant i estimant a desdir. Bon 2016.
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