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cervera

Òpera al túnel de l’autovia
La Coral Ginesta porta a terme un nou repte unint la seva facilitat pel cant amb la
posada en escena d’una òpera en la qual els cantaires van ser també actors de teatre
La Coral Ginesta va celebrar
dissabte la novena edició
del concert sota el túnel de
l’autovia i ho va fer cantant
i escenificant un clàssic de
l’òpera com és Dido&Eneas de Henry Purcell. Tot un
repte, era la primera vegada
que la quarantena de cantaires posaven en escena
l’escenificació d’una òpera.
L’acte s’emmarca dins els
actes de celebració del 40è
aniversari del cor cerverí.
El muntatge va ser dirigit
per Xavier Puig. Hi va participar l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, Xevi Dorca
(ballarí i director d’escena).
Va comptar també amb les
videocreacions de Miquel
Camacho, i les veus solistes
de Marta Valero, Josep Ramon Olivé, Irene Mas, Elisenda Arquimbau, Sandra
Roset i David Garravé. Tot
un repte per als cantaires
de la Ginesta, que assajaven
des del mes de gener passat. Tot plegat un nou capvespre d’estiu màgic dins el
túnel de l’autovia a l’alçada
de Vergós, ple a vessar amb
més de cinc-cents espectadors entregats.
Aquest mateix juliol la
Coral Ginesta representarà
l’obra a Terrassa i participarà en l’11è Simposi Mundial
de Cant Coral que tindrà lloc
a Barcelona i que oferirà un
concert especial el dia 26 a la
basílica de la Sagrada Família sobre música sacra catalana. Culminaran l’estiu amb
un viatge coral a Grècia a fi
i efecte de poder cantar, entre altres, a la ciutat d’Atenes i als centres de refugiats
d’Eleona i Wellcommon.

x.s.

L’escenari es va situar al centre del túnel amb el públic a banda i banda.
x.s.

La coral

Una trajectòria plena en una
ciutat que viu la música de prop
Així com les altres corals
de Cervera, La Ginesta va
néixer de la mà del capellà de Tarroja, Narcís Saladrigues, impulsor també del conservatori i de la
Càtedra Emili Pujol. Tot i
així, el col·lectiu ha crescut de forma imparable
amb la incorporació deu
fer ja dues dècades del
músic cerverí Xavier Puig,

que també dirigeix l’oratori de Les Completes i va
ser l’inspirador i creador
del Festival de Pasqua. El
concert al túnel de l’A-2
va sorgir fa 9 anys amb les
ganes d’experimentar del
col·lectiu. L’any anterior
havien fet un concert de
cançons de taverna, i volien fer un pas més, jugar
amb noves propostes.

tàrrega

Un escenari ple a vessar de cantaires.

ajuntament de tàrrega

Feina per a persones amb risc d’exclusió
Set alumnes del curs de manteniment de la via
pública treballaran a la brigada a l’estiu
La Regidoria d’Acció Social
i l’Associació Alba de Tàrrega han culminat amb èxit el
curs de manteniment de via
pública adreçat a persones
en situació d’atur i en risc
d’exclusió. Aquesta formació, que s’emmarca dins el
programa d’inserció SALT
del consistori, ha ofert als
alumnes coneixements bà-

sics en jardineria, arranjament de zones urbanes i magatzem. A més, els inscrits
han rebut suport i orientació
per a la recerca de feina. A
banda de les sessions teòriques s’han ofert 40 hores de
pràctiques laborals a la Regidoria de Serveis Municipals
de Tàrrega. La iniciativa s’ha
desenvolupat mitjançant

una subvenció del programa
Incorpora d’Obra Social La
Caixa.
D’altra banda, també dins
el programa d’inserció SALT,
fins a 7 alumnes de l’esmentat curs treballaran aquest
estiu a la Brigada Municipal per a suplir els operaris
de la plantilla que siguin de
vacances.

Entrega dels diplomes del curs organitzat pel consistori i Alba.

