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Lleida, 28 de febrer de 2018

DELTEBRE, 29 D’ABRIL DE 2018

Xeic, amics i amigues cantaires, no sentiu una olor exquisida de paella que va preparant-se amb
molt d’amor i amb la col·laboració de moltes mans? A dos mesos del Lleida Canta al Delta us
enviem les informacions i detalls perquè gaudim tots d’aquesta cocció.
Primer, volem celebrar que la 9a edició serà la més concorreguda
de les que hem celebrat. El 29 d’abril 40 entitats corals, vingudes de 18 comarques catalanes, cantarem i xalarem entre
els paisatges del Delta de l’Ebre. Oco, quaranta!!! Gràcies
per creure en el projecte i sumar-vos a l’aventura!
Ja tenim el programa del diumenge dibuixat i ara preparem
la logística perquè els més de 1.000 participants previstos
gaudim d’una festassa musical i de germanor única. Volem
agrair d’entrada les deu entitats del Delta que ens ajuden a
planificar-ho tot. Quin bé de Déu!
També ens consta que algunes corals aprofiteu el cap de
setmana sencer per conèixer millor el territori i fins i tot ja
hi ha concerts confirmats en alguns pobles a la vigília. És la
màgia de la música!
I anem al gra.

Parlaments i presentació del Lleida Canta 2019
17.45 h Hora dels adéus i viatge de retorn
Entremig un grapat de sorpreses que no avancem perquè són
això... sorpreses!

16.15 h Sobretaula amb sons, ritmes i danses del Delta

Detalls i detallets
· 3 cançons per cada coral! És l’any que serem més entitats
i també serà l’any que més cantarem. Us proposem portar
3 peces, que no passin dels 4 minuts cadascuna. Si tenen
alguna relació amb el que viurem aquell dia, millor. Recordem
que cantem a l’aire lliure i en un indret on sovint hi fa vent.
Cantarem, doncs, més units que mai!
· Pels àpats. Us informem que la paella és apta per celíacs i
no porta lactosa. El menjar blanc, de les postres, és fet amb
farina d’arròs, tampoc té gluten però sí llet (servirem fruita
com postres alternatives). Per altres intoleràncies, consulteu-nos-ho.
. Vegetarians. Per vegetarians i vegans hi haurà paella de verdures. Indiqueu-ho a la inscripció perquè puguem preveure’n
la quantitat.
· Cant comú: trobareu les tres partitures del cant comú a
l’espai Lleida Canta que hi ha al web https://coralmaristes.cat
Com a novetat, hem harmonitzat a 4 veus la tornada de l’himne del Lleida Canta. Si veieu que no teniu temps d’assajar-la,
us proposem mantenir la veu d’altres anys.
· Transport: Entenem que tothom fareu el desplaçament en
autocar. La contractació d’aquests l’ha de fer cada coral. De
tota manera, tal com ens heu demanat algunes entitats, quan
tinguem les inscripcions tancades i sapiguem quanta gent veniu de cada entitat, mirarem de coordinar a les corals que no
ompliu autocars sencers, perquè pugueu, si voleu, compartir-lo entre dues o més.

17.15 h Cant comú
· Lo carrilet de la Cava amb banda
· Himne del Lleida Canta
· Els segadors

Inscripcions
Correu electrònic: Tan aviat com us sigui possible ens heu
de fer arribar un correu electrònic a coralmaristes@gmail.com,
amb la següent informació:

Què farem al Lleida Canta:
9.30 h Arribada de cantaires i acompanyants a Deltebre
Esmorzar: coca i xocolata, cafè i llet.
10.15 h Benvinguda i assaig del cant comú en un indret singular, al peu del pont lo Passador, vora l’Ebre, lo meu riu.
11.15 h Viatge cap als diferents escenaris, cadascú amb el seu
bus. Cantarem a l’ARRÒS, a la PLATJA i al RIU, just a la seva
desembocadura. I tot plegat deixant-nos portar per la música,
la jota, el parlar, la història i els colors del Delta...
15.15 h Dinar de germanor a la Finca Bombita servit pels
cantaires de la Coral Maristes Montserrat: amanida, paella
marinera amb arròs de la Denominació d’Origen Protegida
i musclos primerencs del Delta i menjar blanc per postres

· Nom de la coral i localitat de procedència.
· Nombre de cantaires assistents.
· Nombre d’acompanyants.
· Nom del director.
· Nom i telèfon mòbil de la persona de contacte.
· Títol i autor de les tres cançons que interpretareu.
· Nombre, si és el cas, de menús vegetarians, persones que
no es queden a dinar, o possibles intoleràncies alimentàries.

matí i no es queda a dinar, el cost és la meitat. Els 6 € inclouen
esmorzar, record i organització.

No us deixeu cap de les informacions que us demanem, si us
plau.

De moment res més. La setmana abans de la festa rebreu l’última tramesa amb els darrers detalls: aparcament, material...

Pagament: Número de compte de Caixa de Guissona:
ES35-3140-0001-9100-1084-2100
12 € per participant, sigui cantaire o acompanyant. En fer
l’ingrés indiqueu el nom de la coral, si us plau.

Si teniu dubtes, però, no dubteu a contactar amb nosaltres i
us ajudarem en tot el que puguem, sigui per mail: coralmaristes@gmail.com o trucant al 608 658 940 (Josep Maria).

I data límit... Com que serem molta colla i volem que tot
surti rodó, hem de ser responsables en la formalització puntual de les inscripcions. Per tant, necessitem tenir-ho (mail i
pagament) un mes abans. És a dir, data límit, Dijous Sant, 29
de març!

Una encaixada,
Mitja jornada: La trobada s’acaba a les 6 de la tarda, després del cant comú. Si algú, però, només pot participar del

Coral Maristes Montserrat

coralmaristes@gmail.com

