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Les trobades del SCIC

ENTITATS LA CORAL

per J. Pijuan

La Coral Bon Cant ja s’enca-
ra a la recta fi nal d’aquest 
curs coral preparant el 

repertori de cançons que el Se-
cretariat de Corals Infantils de 
Catalunya (SCIC) ha establert 
enguany per a les respectives 
trobades de petits i mitjans i 
grans, a les quals participaran 
els nostres cantaires.

La primera trobada serà el 
Juguem Cantant dels petits 
que tindrà lloc el diumenge 26 
d’abril a Agramunt. A aquesta 
trobada sols hi participaran les 
15 corals que formen la Demar-
cació de Terres de Ponent amb 
una participació que podria su-

perar els 300 cantaires. Aquest 
serà el segon Juguem Cantant 
que organitzarem a la nostra 
vila, l’anterior es va fer ja fa una 
bona colla d’anys, l’any 1994. 
L’acte principal de la diada se 
centrarà en el concert que faran 
al Pavelló Firal a dos quarts de 
5 de la tarda, on totes les corals 
participants en un cant comú, 
ens mostraran el treball realitzat 
al llarg d’aquest curs.

Pel que fa al grup de mitjans 
i grans cada curs s’organitza una 
trobada diferent que pot ser un in-
tercanvi entre dues corals, troba-
des de 5 o 6 corals repartides per 
diversos punts de Catalunya o una 

Trobada General, cada 4 anys, 
que aplega totes les corals del Se-
cretariat i que normalment es fa al 
Palau Sant Jordi de Barcelona.

La trobada que ens presenta 
el SCIC per aquest curs és “Un 
pont de cançons” a l’Auditori. 
Serà una mena de Trobada Ge-
neral en petit perquè les corals 
que hi participaran d’arreu de 
Catalunya han estat distribuïdes 
en tres grups que participaran 
en un dels tres dies (9, 16 i 23 
de maig) que es farà aquesta 
Trobada a l’Auditori de Barcelo-
na. El nostre grup participarà en 
la trobada que es farà el dissab-
te 16 de maig.   ■
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Donació d’una obra a la Universitat 
de Lleida

ENTITATS FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”

El passat divendres, 6 
de febrer, va tenir lloc 
l’acte de donació d’una 

obra de poesia visual de Gui-
llem Viladot per part de la 
Fundació “Lo Pardal” a la 
Universitat de Lleida. Aquesta 
obra, una reproducció del poe-
ma visual Formes de Vida de 
la sèrie “Cartrons Concrets” 
(1968), inaugura el fl amant 
Fons d’Art de la Facultat de 

Ciències de l’Educació situa-
da dins l’emblemàtic edifi ci 
construït pel famós arquitecte 
portuguès, Alvaro Siza. 

L’acte va comptar amb la 
presència del Sr. Joan Viñas i 
Salas, rector de la Universitat 
de Lleida; l’Il·lm. Sr. Amadeu 
Padullés, alcalde de la nostra 
vila; la Sra. Montserrat Felip, 
presidenta de la Fundació 
Guillem Viladot “Lo Pardal”; i 

Josep M. Garcia, 
director del Fun-
dació Viladot. 

L’obra Formes 
de Vida consta 
de quatre pla-
fons on es poden 
observar les qua-
tre paraules que 

formen el poema: nen, noi, 
home, món. L’obra triada per 
formar part d’aquest nou fons 
artístic ha estat escollida per 
la relació entre el signifi cat
de l’esmentada l’obra –el pro-
cés de formació de les perso-
nes– i l’objectiu dels futurs 
docents que es formen en 
aquest centre. 

Per la nostra fundació, 
aquesta és una bona oportu-
nitat per difondre i atansar 
l’obra de l’artista de Riella 
als futurs educadors que
s’estan formant actualment 
en aquesta facultat i una for-
ma de continuar apropant les 
activitats de la fundació als 
diferents centres docents del 
nostre territori.   ■

Per visitar Lo Pardal:

Concertar visita amb l’Ofi cina de Turisme
d’Agramunt. Tel. 973 39 10 89
Correu electrònic:
turisme@ajuntamentagramunt.net

Per la nostra fun-
dació, aquesta és 
una bona oportu-
nitat per difondre 
i atansar l’obra de 
l’artista de Riella 
als futurs educa-
dors.

FU
N

D
A

C
IÓ

 “
LO

 P
A

R
D

A
L”




