
La Coral de l’institut canta a l’Ermita de les Alegries. 
 
 
Diumenge 16 de maig de 2010, un dia 
preciós després de molts dies amb 
núvols i pluja. La Coral de l’INS 
Ramon Coll i Rodés participa amb 
molta il·lusió a la jornada festiva que se 
celebra a l’Ermita de les Alegries de 
Lloret de Mar. 
 

 
Els organitzadors ens hi van convidar fa 
uns mesos i nosaltres vam acceptar 
encantats de col·laborar en una trobada 
que va acollir tota mena d’activitats i en 
la que es respirava un ambient festiu, 
primaveral i acollidor. 
Les professores de Visual i Plàstica 
també hi van participar activament 
col·laborant, juntament amb els seus 
alumnes, en la decoració dels espais i 
elaborant in situ un grafit que va 
romandre exposat durant tot el dia. 
 

 
Les cantaires van arribar pels volts de 
2/4 de dotze del migdia i amb una mica  

 
de nervis, ens vam anar reunint davant 
l’escenari. Després d’unes quantes 
indicacions pel que fa a la col·locació i 
a l’afinació, vam començar a cantar. 
Aquestes van ser les nostres cançons: 
 

- Color d’esperança. 
- Siyahamba 
- Tens un amic 
- Himne Nacional de 

Catalunya. 
 
Les dues primeres ja formaven part del 
repertori que vam treballar per 
participar a la Trobada de Corals de 
Secundària. Tens un amic ha estat una 
estrena, la vam aprendre especialment 
per interpretar-la en aquesta jornada i 
n’estem molt satisfets. 
L’himne Nacional va ser especialment 
emotiu, ja que tot el públic va cantar 
amb nosaltres i unint les nostres veus a 
les seves, el resultat va ser encara 
millor. 

 
Aplaudiments i felicitacions per part del 
públic, professors i professores, pares, 
mares, avis, àvies, ningú es va voler 
perdre l’actuació de les nostres 
cantaires. 
Volem agrair molt als organitzadors que 
comptessin amb nosaltres per participar-
hi i esperem retrobar-nos l’any vinent. 
 
Moltes gràcies! 
Professors de música  
INS Ramon Coll i Rodés 

 


