Lleida, 3 de març de 2016
Oli en un llum! Sí, amics, diumenge 13 de març us esperem amb els braços ben oberts per celebrar plegats una
gran diada entorn la nostra passió, el cant. I un cant que fusionarem amb altres ingredients per fer una festa especial i única: l’oli, el lema amb Denominació d’Origen que ens convoca a la capital de les Garrigues, la companyia de
ser 33 corals d’arreu del país amb la riquesa d’accents que això significa, i la sort de comptar amb un poble entregat, com el de les Borges Blanques, que ens permetrà gaudir a fons del seu patrimoni cultural, gastronòmic i social.
El 7è Lleida Canta serà el més multitudinari que haurem viscut mai. Un miler d’inscrits. Bravo! Però perquè tot
plegat sigui una bassa d’oli necessitem seguir fil per randa les pautes i els horaris. D’entrada us comuniquem que
no podem inscriure més persones. Tampoc, evidentment, corals. Estem al límit de l’aforament del pavelló que
ens acollirà a l’hora de dinar i, en cas de mal temps, a l’hora d’esmorzar al matí.
Us adjuntem les darreres indicacions perquè l’engranatge d’aquest aplec sigui ben harmònic. Per qualsevol dubte
restem a la vostra disposició.
de trobada. Ermita de Sant Salvador, un espai situat als afores de la ciutat: carretera LV-7031, km 2,1, entre
› Punt
les Borges Blanques i Cervià de les Garrigues, coordenades GPS 41.492309, 0.874826.
En aquest parc hi ha pàrquing per autocars i vehicles. A partir de les 9 del matí servirem l’esmorzar. Hem avançat
mitja horeta l’obertura per tal d’esmorzar sense presses. Recordeu que, en arribar, un responsable de cada coral
ha de passar per la taula d’inscripcions a recollir la “bossa del cantaire”. Pel bon desenvolupament de la jornada,
us demanem que sigueu ben puntuals. A les 10 h en punt comença l’espectacle!

› Passeig. Després de l’esmorzar i la benvinguda ens dirigirem amb els autocars i vehicles cap a les Borges Blanques. Aparcarem a l’Era del Rabasser, Avinguda de la Sardana, s/n de les Borges Blanques, coordenades GPS
41.517282, 0.868774. Seguiu les indicacions de la Urbana i voluntariat.
Des del pàrquins ens dirigirem al Terrall per començar el passeig musical pels carrers i places.

› Cant comú. Serà al Terrall, a les 2 tocades. Recordeu que no cal dur uniforme. Roba còmoda i, si en teniu, samarreta, mocador o distintiu de la Coral.

Tot a base de productes de la terra, de proximitat i de qualitat. L’espai estarà delimitat per corals. Servirem
› Dinar.
els cantaires de la Coral Maristes, esperem arribar a tot.
Per pair la cassola de tros tindrem un espectacle de percussió corporal. En acabar, cada coral tin› Taller-espectacle.
drà el record de la jornada i cantarem l’hora dels adéus. Els xòfers poden estar a punt per tornar cap a casa a les 6.
si plou? Al mal temps bona cara. En cas de pluja ens trobem a partir de les 9 del matí al Pavelló de l’Oli de les
› IBorges
Blanques. El responsable de la Coral rebrà un missatge al mòbil comunicant-ho.

› Dubtes i suggeriments… Tot el que no quedi clar, digueu-ho si us plau.

Ens podeu escriure a coralmaristes@gmail.com o truqueu-nos:
Josep Maria: 608 65 89 40 Jordi Nicuesa: 609 38 78 41 Francesc Balcells: 654 90 58 79
I aquell diumenge, per qualsevol consulta, dirigiu-vos a les persones que portaran un mocador verd oliva. Faran que
sigui tot fàcil, de pa sucat amb oli que diuen.
Ens veiem el diumenge 13. L’hem somiat de fa temps i l’hem cuinat a foc lent i amb molta il·lusió i tendresa,
no pot fallar!
Una encaixada,
Cantem i Estimem
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