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Notícies de la Coral
❚  J. Pijuan

LA CORALENTITATS

CONCERT DE NADAL
Durant les passades Festes Nada-

lenques no podia faltar la felicitació de
l’entitat i la millor manera d’expressar-
la per a un cantaire era cantant. Així,
doncs, el dia de Sant Esteve, a la una del
migdia, el magnífic temple de Santa
Maria d’Agramunt va acollir de nou les
actuacions de la Coral Infantil Bon Cant
i de la Coral d’Avui en el seu tradicio-
nal Concert de Nadal.

Encetà el concert la Coral d’Avui, sota
la direcció de la Dolors Ricart inter-
pretaren: Mangwani M’pulele, una cançó
d’arrels africanes que canten els nens del
Soho a Nova York; Riu riu chiu, del
Cançoner d’Upsala; Allà en un pessebre,
nadala nord-americana harmonitzada
per James Spilman; El desembre
congelat, nadala tradicional catalana
harmonitzada per Joaquim Homs i Oller;
i Goodnight, well it’s time to go, de
Calvin Carter i James Hudson.

A continuació actuà el grup petit de la
Coral Bon Cant sota la direcció de la
Joana Tolmos. Interpretaren tres

ritme de dansa de Guida Sellarés. Tot
seguit i juntament amb el grup mitjà
cantaren Caga tió, una cançó tradicional
catalana harmonitzada per Manel Camp
i Jordi Badia. Els acompanyà al piano la
Carme Ricart.

Seguidament actuà el grup mitjà
sota la direcció de la Dolors Ricart i
també amb acompanyament de la Carme
al piano. Interpretaren: Pandur andan-
doria, una cançó hongaresa; Cançó del
ciri de Manlleu, tradicional catalana; i
Cançó de bressol per una nina, de Jiri
Teml. També van cantar una cançó
conjuntament amb el grup gran titulada
Pau al món composada per Miller i Jill
Jackson, que va ser dirigida per la Joana
Tolmos

El concert finalitzà amb l’actuació del
grup gran dirigits per la Joana Tolmos,
que ens cantaren tres cançons: La truita,
de Franz Schubert; L’escala de Mi-La, un
cànon de Francesc Vila; i Sant Josep n’era
fuster, una nadala tradicional catalana
adaptada per Bernat Vivancos ■

cançons amb acompanyament de piano
per la Dolors Ricart: El cavall descalç,
de Joan Macià; Un floquet de neu, una
cançó de Luc Guilloré amb adaptació de
Maria Martorell; i Amics, una cançó amb

Actuació del grup petit de la Coral Bon Cant.

Actuació del grup mitjà de la Coral Bon Cant.
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La Marató de TV3 a Agramunt,
sensibilització i solidaritat

LA MARATÓ DE TV3ENTITATS

Un cop més la coor-
dinació de les acti-
vitats ha anat a

càrrec de l’Associació Juvenil
Penya Cloro, la Colla Sardanis-
ta Estol i Creu Roja Joventut.
Pel que fa a la col·laboració
rebuda, en total han estat 32
entitats i 12 persones a títol
personal els que han fet
possible la realització de totes
les activitats presents a la
programació. Des d’aquestes
línies volem agrair tota la
col·laboració que hem rebut,
sempre solidària i totalment
desinteressada. Gràcies a tots,
de veritat.

El programa d’activitats ha
estat variat i amb la intenció
d’aplegar el màxim de gent de
totes les edats. Sempre ha
estat un objectiu dels coordi-
nadors de La Marató a Agra-
munt sensibilitzar el major
nombre de vilatans possible i
fomentar la seva participació
en tots els actes, els quals han
estat tots gratuïts. Gràcies a
aquesta sensibilització i a la
participació ciutadana, estem
segurs que les malalties
respiratòries cròniques han
deixat de ser unes desconegu-
des i, per tant, la indiferència
no serà un patiment afegit pels

Amb l’agradable sensació que la solidaritat assolida el
cap de setmana del 12 al 14 de desembre ens ha deixat,
volem compartir amb tots vosaltres l’èxit de La Marató de
TV3 a Agramunt 2003. La present, representa la sisena
edició d’aquestes “jornades solidàries”, les quals ja

comencen a esdevenir un clàssic dins el calendari
d’activitats de la vila. Enguany, l’objectiu de La Marató
era fer avançar la recerca biomèdica en el camp de les
malalties respiratòries cròniques, creiem que entre tots
hem donat una mica d’aire a les persones que les pateixen.

❚  Coordinadors de La Marató de TV3
   a Agramunt

seus pacients.
No voldríem acabar aques-

tes línies sense abans agrair la
participació i col·laboració de
tots aquells agramuntins i
agramuntines que els dies 12,
13 i 14 de desembre vau
sortir al carrer per aportar el
vostre granet d’arena.

És gràcies a vosaltres que es
va aconseguir recaptar els
1.250 € que ja han estat
ingressats a la “Fundació La
Marató de TV3”; de ben se-
gur les persones que pateixen
malalties respiratòries cròni-
ques encara us ho agraeixen
més. Per acabar, ja només ens
queda desitjar-vos a tots i a
totes un molt Bon Any 2004,
esperem que el gaudiu! ■

Un dels actes de La Marató a Agramunt, la dibuixada maratoniana.

Els actes del diumenge al matí, al Pavelló Firal, van aplegar molta gent.
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ESPLAI SIÓENTITATS

El passat dissabte dia 20 de desembre, l’Esplai
Sió va organitzar la “Nit de l’Esplai”. On ens
vam trobar tots aquells que hem compartit

❚  Josep Maria i Òscar

El Nadal a l’Esplai

diferents experiències relacionades amb l’Esplai,
ja sigui a les Colònies de Bastanist o a les
activitats de curs.

’Esplai Sió d’Agramunt va ser
fundat el 1985 per mossèn
Ramon Balagué “Muten” i des

realitat més propera... Tot això des de
l’esperit lúdic i el voluntariat.

La primera activitat que hem dut a
terme aquest 2004 ha estat una sortida
de 2 dies –3 i 4 de gener– a Espot.
Utilitzant el transport públic vam arri-
bar a Esterri d’Àneu, on vam visitar
l’antic consiliari i amic de l’Esplai mossèn
Eduard Salinas. Vam fer nit a la Casa de
Colònies d’Espot, gestionada pels
nostres companys de l’Esplai Castell-
serrat de Castellserà, i l’endemà vam

anar a esquiar i tots ens ho vam passar
molt i molt bé.

Hem rebut peticions de pares i mares
per ampliar la franja d’edats dels nois i
noies de l’Esplai, no obstant en aquests
moments, degut a la manca de monitors,
ens és del tot impossible. Esperem po-
der-ho fer més endavant. No voldríem
acabar aquest escrit sense abans desitjar-
vos a tots un molt Bon Any 2004...
Aprofiteu-lo al màxim, nosaltres inten-
tarem fer-ho!! ■

L
de llavors, estiu rera estiu, hem anat
realitzant les Colònies de Bastanist.
També des de 1999 fem Esplai durant
el curs. És per això que moltes eren les
persones relacionades amb aquesta “nit”
tan especial.

En total, unes 150 persones –d’Agra-
munt, Bellvís i Castellserà– ens vam
aplegar al Pavelló Firal, on monitors,
cuineres, acampats, intendents i
consiliaris de tots els anys vam sopar,
recordar anècdotes, himnes, cançons...
i els nois i noies de l’Esplai van oferir
una “Esplai en Hi-Fi” per a tots.

Des d’aquestes línies volem agrair
l’assistència de tots aquells que hi vau
ser presents, i animar a tots aquells que
no vau poder venir que hi participeu en
futures edicions.

Actualment l’Esplai treballa, durant el
curs, amb un grup de 15 nois i noies
d’entre 15 i 16 anys, per a qui l’Esplai
pretén ser un espai de convivència i de
foment de valors que creiem necessaris
per a una millor formació personal.
Donant molta importància al treball en
equip, l’esperit crític, la creativitat,
l’actitud dinàmica, la implicació en la seva
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