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NO A LA GUERRA: Cantem per
Ucraïna, cantem per la pau
Tal i com es va comunicar a l’Assemblea General del passat dissabte,
des de la FCEC hem proposat fer un manifest i concert de rebuig a la
guerra d’Ucraïna, per a condemnar aquesta agressió i per a mostrar la
nostra solidaritat envers totes les víctimes d’aquesta guerra i sumarnos, així, al crit de desenes de ciutats europees.
Us convoquem per participar en aquesta cantada que tindrà lloc el
proper dimecres, dia 9 de març, a les 19:00 h, a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona.
Al concert hi cantarem cançons de context de pau i expressarem el
nostre total rebuig a les accions de guerra. Es llegirà un manifest de la
FCEC en contra de la guerra d’Ucraïna i de totes les guerres del món,
en contra de l’escalada armamentista actual i en favor d’una solució
dialogada en els conflictes i per l’acolliment de les famílies
perjudicades a tots els conflictes bèl·lics.
Cantarem El Cant dels Ocells de Pau Casals, Cànon de la Pau de Francis
Terral i Dona Nobis Pacem. Al drive també hi ha les partitures de dues
cançons ucraïneses, A prayer for Ukraine i Гiмн Укpaïни, que es
cantaran en el cas que algun grup o individual se la sàpiga i vulgui
cantar-la, mentre que els cors catalans cantarien de reforç.
Us encoratgem a que vingueu i doneu el vostre suport a aquesta acció
social que està recolzada per l’Ajuntament de Barcelona i el Consolat
d’Ucraïna a Barcelona, i que de segur tindrà una repercussió mediàtica
important.
Us podeu inscriure com a grup coral o individualment, i ho podeu fer
enviant un e-mail a barcelones@fcec.cat indicant les vostres dades.
Si veniu com a grup coral, indiqueu el nom del grup i la quantitat de
cantaires que vindreu.
Cas que feu inscripció individual, indiqueu nom, cognoms i grup coral
on canteu.
Us esperem a tots i a totes amb molta força i ànims per enviar al món
el nostre desig de pau, de solucions dialogades i la total oposició a
qualsevol enfrontament armat.
Volem i podem omplir la plaça de cantaires i públic amb un gran
clam......
¡¡ NO A LA GUERRA, NI A UCRAÏNA NI ENLLOC !!
Moltes gràcies per endavant!
Federació Catalana d’Entitats Corals
Demarcació del Barcelonès
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