
 

Benvolgudes famílies, 

 

Al mes de gener, tindrà lloc una nova edició del projecte CANTA Parets! en el que 

participaran els vostres fills i filles. 

 

CANTA Parets! és una acció en la que l’Escola Municipal de Música de Parets del 

Vallès proposa i coordina una gran cantata amb la integració i participació de totes les 

escoles d’infantil i primària del nostre municipi. Es tracta d’un projecte de poble en el que 

es vol donar valor a la participació colꞏlectiva alhora que fomentar el gaudi per la música 

a través del cant. Els participants de les escoles seran els alumnes d’I-5 per les 

possibilitats que ofereix la seva tessitura vocal i capacitat d’aprenentatge, a més de la 

possibilitat de constituir un acte de comiat de l’etapa infantil. Els nens i nenes d’I-5 dels 

centres educatius participaran cantant i l’Escola Municipal de Música aportarà la direcció 

musical, direcció vocal i la música en directe amb alumnes i professors/es del centre. El 

resultat d'aquesta experiència el podreu veure i sentir al pavelló municipal d’esports el 

divendres 20 de gener de 2023, dins dels actes de la Festa Major d’Hivern. 

 

L'Escola Municipal de Música, organitzadora i coordinadora del projecte, ha proporcionat 

a les escoles tot el suport i material necessari per a que puguin preparar les cançons. La 

cantata d’enguany porta per títol “LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES”, un cant a la 

germanor entre els pobles per aconseguir un món més solidari. 

 

Aprofito aquest escrit per fer-vos cinc cèntims de com anirà la jornada: 

 

1. Durant el mateix divendres 20 de gener, al matí i dins d'horari lectiu, farem un assaig 
general al pavelló. Tots els nens i nenes, acompanyats dels i les mestres del colꞏlegi, 
es desplaçaran fins al pavelló en autocar i tornaran a l’escola abans de l’hora de 
sortida. 

2. Com us indicaran en cada colꞏlegi, a la tarda, tots els nens i nenes hauran de portar al 
concert una samarreta blanca a la que enganxaran un dibuix amb el logotip de la 
cantata. 

3. El concert és lliure i gratuït. NO cal invitació per entrar. 



 

4. Les famílies haureu de portar als vostres infants al pavelló d’esports a les 18.10h i els 
podreu deixar amb els i les mestres de la vostra escola. Per tal d'organitzar els 
accessos al pavelló farem servir les dues entrades laterals per evitar aglomeracions a 
l'entrada i la recollida dels nens i nenes. 

 
5. La porta lateral que dona a la Avda Catalunya serà l’ ACCÉS 1. La porta situada a la 

part posterior del pavelló serà l’ ACCÉS 2 . Els nens i nenes han d'entrar i sortir per 
l’ACCÉS 1 i 2 (tal i com especifica al mapa adjunt), ja que cantaran des de les grades.  

    IMPORTANT: Si algun nen/a entra per la porta principal, no podrà arribar a la 
zona de grades!  

6. L'entrada del públic serà per la porta principal del pavelló.  

7. Un cop acabat el concert, les famílies sortireu per la porta principal i recollireu    
el vostre fill/a per l’ACCÉS 1 o 2 (on l'heu deixat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el desig que trobeu interessant aquesta iniciativa, que engresca a més de 200 

persones entre cantaires i músics, aprofito l’avinentesa per enviar-vos una cordial 

salutació i desitjar-vos un BON NADAL!!!! 

 

Jordi Azagra, 

Director de l’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès 
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