Diumenge 4 de juny del 2017
a Sant Feliu de Codines
Organitzat per:
Amb la col·laboració de:

Salutació de l’alcalde
EN PRIMAVERA :
Sabut és que el nostre país, Catalunya, té una llarga tradició d’associacionisme i especialment
d’entitats dedicades al gaudi de la natura i l’excursionisme en particular.
Des d’inicis de la renaixença, a finals de segle XIX, l’amor per la pàtria anava associat
indissolublement als seus paratges, a les seves vall, prats i muntanyes. Sortir a la recerca de les
riqueses naturals i posar en valor tot el patrimoni dels nostres paratges va esdevenir una tasca
fonamental lligada al coneixement de les nostres arrels i l’amor de tot el que emanava d’elles
ens feia i ens fa, ser tal com som.
Lligat a aquest descobriment del nostre entorn van anar sortint altres activitats lligades a la
convivència entre germans i a enaltir-nos a través de l’art. Coses com pintar la natura, cantar
mentre es camina o fer sortides sols per retratar allò que ens és regalat per la natura són
activitats molt freqüents avui en dia a casa nostra, i sortir a l’aire lliure o d’excursió i cantar i
cantar és una activitat ben estesa entre moltes persones que estimen l’entorn natural. De fet,
molts d’aquests cants estan dedicats a exaltar allò de bonic i fascinant que té el nostre entorn,
el nostre patrimoni natural.
Ja des de fa molts anys, la cançó de muntanya, amb molts temes lligats a l’inigualable
experiència de fondre’s amb la natura és un gènere propi, amb uns fets i uns llocs comuns que
l’artista venera i exalça de mil formes diverses, en mil i una ”simfonies”, on el vent. La pluja, la
bellesa, els animals, la remor dels rierols, la llum de les muntanyes, el color de les plantes i
tantes i tantes experiències viscudes en companyia del que representa tot el que nosaltres
som, perquè venim de la natura i mai en podem marxar del tot, malgrat visquem rodejats de
ciment i asfalt, ja que d’ella venim, i camí del retorn, amb ella gaudim, cantem i vivim.
Moltes felicitats al Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines i a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya per la vostra tasca en pro de la cançó de muntanya, espero que la
trobada que us disposeu a celebrar a Sant Feliu de Codines sigui un èxit, que gaudiu del vostre
art i del nostre poble, que com pocs, està encastat a la muntanya, “encodinat” com ningú
entre el cel i el Vallès.
Benvinguts !!!
Pere Pladevall Vallcorba
Alcalde de Sant Feliu de Codines
Maig de 2017

Salutació del president del CESF
Benvinguts a la 52 ena trobada de Cançó de Muntanya.

El Centre Excursionista Sant Feliu de Codines (CESF) som un centre “jove”, només
tenim 45 anys, o no ho som de jove?
Tal com comenta el nostre alcalde, el Pere, l’excursionisme és molt més que anar a la
muntanya, però que us em d’explicar els que veniu avui a cantar al nostre poble? Tots
sabeu molt bé el que representa l’excursionisme, i tot el que l’envolta, natura, cultura,
identitat...
Des del CESF tots aquests punts també els tenim molt clars i definits aquests valors,
però fa dos anys, ens arriben a dir que organitzaríem l’acte d’avui... i no ens ho
haguéssim cregut. Fa dos anys van venir uns socis per demanar-nos un espai per poder
assajar, i poder crear una coral com a secció de l’entitat, i arrel de les reunions que heu
mantingut a la FEEC, aquí estem apunt d’encetar la 52 ena trobada de Cançó de
Muntanya.
En nom del CESF i de la Coral la Llum es un plaer donar la benvinguda a les corals
d’entitats excursionistes i esperem estar a l’alçada de les 51 edicions que ens han
precedit.
Ramon Puig
President del CESF de Codines

Programa:

Coral Madrigalistes de Catalunya Agrupació Excursionista de
Catalunya:

A partir de les 9 del matí, a la pista esportiva coberta,
El meu Avi – J. L. Ortega Monasterio
Avinguda de les escoles s/n:
An Irish blessing – Tracicional Irlandesa
Esmorzar de benvinguda i rebuda de les corals
El Cavaller enamorat – Joan Manen
Coral Núria de la UEC de Gràcia:
A les 12 del migdia, als jardins de Can Xifreda:
TOT BAIXANT PER LA DRECERA de Friedrich Glück
Concert de la 52 ena trobada de Cançó de Muntanya
EL PIRINEU de R. Martinez Valls

Repertori:

LA GATA I EL BELITRE Popular adapt. De Antoni Miralpeix

El cor CET de Cants, del Centre Excursionista de Terrassa:
Shalom chaverim (Cànon Hebreu)
S'Estrella de s'auba (Tortell/Thomas, versió de Conxita Garcia)
Dona nobis pacem (W.A.Mozart)
Gobbo so pare (trad. Italia)
Coral la Carena de la Unió Excursionista Sabadell (UES):
Everybody sing freedom
Muntanyes del Canigó
Seing Low
Te voici Vigneron

Coral la Llum del Centre Excursionista Sant Feliu (CESF):
Himne del nostre Centre Excursionista
l'Estrella Errant
Part de la Cantata 1714-2014, 300 anys vencent
Cançó conjunta de totes les corals:

Dins la fosca cantada en cànon

A les dues, a la pista esportiva coberta,
Avinguda de les escoles s/n:

Entrada amb cotxe

Dinar de Germanor obert a tothom:
Amanida, Paella, Postre
Preu del tiquet 15 €

Pista esportiva coberta
P

Durant el matí es podrà
visitar el museu del
rellotge i el museu
municipal de Can Xifreda

Jardins de Can Xifreda

Desitgem que disfruteu de la festa de la

52 ena trobada de Cançó de Muntanya

Amb la col·laboració de:

Organitzat per:

