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AGRUPAMENT ESCOLTAENTITATS

Què es cou al CAU?
❚  Agrupament Escolta
   d’Agramunt

Tal com us anunciàvem
a la revista del mes
passat, els dies 18 i

19 de setembre vam celebrar
el Cacau. La festa va començar
el dissabte a mitja tarda amb
la presentació oficial. El
passeig oferia la seva millor
imatge amb una trentena de
tendes d’acampada. Mentre
els més petits anaven gaudint
dels tallers que l’agrupament
havia organitzat per a l’ocasió,
els més grans van agafar les
bicicletes en una emocionant
travessa nocturna fins a
Bellver. En arribar de nou a

Agramunt, com és habitual, el
Rah-mon Roma ens estava
esperant amb el seu magnífic
repertori de festa. Dues hores
de música ambiental per als
més grans van cloure les ac-
tivitats del dissabte. L’endemà
al matí, una bona xocolatada
amb coca, preparada per la
Carme Cercós i la Teresa Bala-
gueró, va donar-nos forces per
a les cucanyes que es van fer
al mateix pati del Cau.

Hem volgut oferir el millor
de l’agrupament a la nostra
vila i crec que hem assolit els
objectius que ens havíem

proposat: hem mostrat com
convivim, com treballem i com
pensem els escoltes.

Activitats per al
nou curs

Ara sí que ens posem de ple
al nou curs 2004-2005 amb
un bon calaix d’activitats
preparades. I tots els que sou
de l’Agrupament us diem: Que
tinguem un molt bon curs!

El mes d’octubre ens mostra
la cara més entranyable de la
tardor. Les tardes encara són
relativament llargues i el sol
es pon daurant les fulles dels
arbres que a poc a poc van
caient. Us proposem, doncs,
fer una caminada pel nostre
Passeig, des del Pont de Fer-
ro fins més enllà del Cau.
Sovint descobrim la bellesa
en les situacions més quoti-
dianes. ■Els més petits van gaudir dels tallers que s'havien organitzat.

Els més grans efectuaren una travessa nocturna fins a Bellver.
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Un nou curs en marxa

Un nou curs ja està en
marxa i, aquest cop,
amb l’emoció que

dóna la perspectiva d’entrar
aviat al nostre 25è aniversari,
fet que ens motiva i ens dóna
moltes ganes de fer i gaudir
de la música.

Les classes, com ja és habi-
tual, van començar el dia 15
de setembre pels alumnes amb
ensenyaments reglats, i l'1
d’octubre pels adults i alumnes
de l’aula tradicional.

Audicions escolars
El dia 24 de setembre, els

professors de l’EMMA van
oferir a les escoles “Macià
Companys” i “Mare de Déu del
Socors” unes audicions mu-
sicals adreçades als alumnes de
P5, primer i segon curs. En
aquestes audicions també van
participar alumnes d’ambdós

centres, interpretant cançons
amb els seus companys com a
públic atent.

Presentació
del curs 04/05

El proper dia 22 d’octubre,
es realitzarà la presentació del
present curs amb la partici-
pació del compositor i peda-
gog Sr. Josep Prenafeta i
Gavaldà, el qual ens oferirà
una conferència sota el títol “El
món de la composició”, la qual
anirà il·lustrada amb exemples
sonors a càrrec de la cobla
“Quatre Vents”. L’acte tindrà
lloc a la sala del Foment
Parroquial, a les 21h. Hi esteu
tots convidats.

Josep Prenafeta i Gavaldà,
conegut i reconegut en el món
sardanista per la quantitat i
qualitat de les seves obres per
a cobla, també ha estat el

“mestre” de molts músics que
d’una manera o d’altra es de-
diquen a la música, donat que

va desenvolupar la seva tasca
pedagògica al Conservatori de
Lleida durant molts anys.

Concert a l’EMMA
El dia 29 d’octubre, a les 9

del vespre, els alumnes de
l’escola, oferiran al públic el
primer concert del curs.
Durant aquest concert, es
podran escoltar tant les obres
dels grans compositors clàssics
com cançons populars. ■

Tres imatges de les audicions musicals celebrades als col·legis "Macià Companys"
i "Mare de Déu del Socors". Com es pot apreciar, els alumnes van estar molt atents
seguint les diferents interpretacions.
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