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La primavera sona a caramelles a Sant Cugat
Les caramelles de les corals de La Unió Santcugatenca i La
Lira han ressonat aquest diumenge pels carrers de Sant Cugat
per celebrar l'arribada de la primavera i la Pasqua. Totes
dues formacions han arrossegat santcugatencs que s'han
quedat a la ciutat amb una tradició que, segons les corals,
cada vegada anima més gent.

El bon temps ha acompanyat la jornada i ha fet lluir aquesta tradició que, segons la coordinadora de la coral de
La Unió Santcugatenca, Montserrat Tizón, cada vegada és més coneguda pels santcugatencs.
Montserrat Tizón: És una tradició que no s'ha de perdre. Per això sortim cada any al carrer, fem canvis
a les cançons i connectem amb la gent de carrer.
Una visió compartida pel director de la Coral la Lira, Eloi Jover, qui ha explicat que la cita aplega tant gent
que ve expressament per sentir les seves cançons com vianants que se les troben.
Eloi Jover: Aquest any em comentaven que ha vingut una senyora de Barcelona només per sentir-nos. I
altres que ja ens coneixen d'altres anys i han vingut a veure'ns.
En aquest sentit, el membre de l'equip de govern Eloi Rovira ha agraït a totes dues formacions que mantinguin
viva aquesta tradició de Pasqua i la donin a conèixer als santcugatencs.
Eloi Rovira: Gràcies a la feina que fan les dues corals per mantenir la tradició de les caramelles viva per
Pasqua, i any rere any ens recorden la música tradicionals pels indrets de la ciutat.
Les dues formacions tornen a portar la tradició al carrer aquest Dilluns de Pasqua.
Dilluns de Pasqua al matí
Societat Coral La Unió Santcugatenca
10.00 - Casa de Cultura-Jardins del Monestir
10.15 - Passeig de Torreblanca cantonada amb avinguda Cerdanyola
10.45 - Carrer de Sant Domènec
11.15 - Carrer de Sant Tomàs
11.30 - Plaça de Sant Pere (Mercat Vell)
11.45 - Carrer de la Plana de l'Hospital
12.00 - Carrer de Santiago Rusiñol
12.15 - Carrer de Santa Maria
12.30 - Plaça del Doctor Galtés
13.00 - Carrer de Valldoreix
13.15 - Plaça de Lluís Millet
14.00 - Carrer de Villà (Golf Sant Cugat)
Societat Coral La Lira
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10.00 - Plaça de Barcelona cantonada carrer de Vinyoles
10.15 - Carrer del Xerric cantonada carrer de la Lluna
10.25 - Carrer de Santa Maria
10.40 - Rambla del Celler, cantonada carrer de Sant Ramon
11.00 - Carrer de Santiago Rusiñol
11.20 - Carrer Major
11.45 - Plaça d'Octavià
12.30 - Plaça de Barcelona
Dilluns de Pasqua a la tarda
Societat Coral La Lira
17.40 - Plaça de Lluís Millet (Estació)
18.00 - Carrer de Valldoreix, cantonada carrer de Sant Antoni
18.20 - Plaça del Doctor Galtés
18.40 - Plaça dels Quatre Cantons
19.00 - Plaça d'Octavià (Monestir)
19.20 - Plaça d'Octavià (Monument a La Lira)
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