
Benvolgudes famílies, 

L’ACEM (Associació Catalana d’escoles de música), amb la col·laboració de la Fundació Pau 

Casals, vol organitzar  una activitat conjunta amb totes les escoles associades per 

commemorar els 40 anys de la mort de Pau Casals el proper 22 d'octubre. 

 La idea és fer una tocada conjunta del cant dels ocells a les 18h del dimarts 22 d'octubre de 

2013 a l’escola, a la sala d’actes. Totes les escoles de Catalunya que participin faran el mateix 

amb el seu alumnat el mateix dia i la mateixa hora. 

A més, per tenir una visió de conjunt de l’acte i poder veure que tots sumem, totes les escoles 

participants compartiran vídeos i fotos de l'activitat a través de webs i/o xarxes socials  

Com a mostra d’agraïment a les escoles que participen a l’activitat, la Fundació Pau Casals 

ofereix entrada gratuïta al Museu de la Vil·la Casals durant el curs 13-14 a tots els professors i 

alumnes de les escoles participants que ho sol·licitin. 

Per tal de poder fer un assaig els alumnes participants hauran de venir a l’escola el dimarts dia 

15 a les 18 hores (sala d’actes) i l’assaig durarà 45 minuts. 

L’alumnat participant serà la coral juvenil, el grup instrumental de Tallers i Pas de grau  i tot els 

grups de cant coral de nivell elemental, de primer a quart així com la coral d’adults. També 

s’afegiran els alumnes de tercer i quart de l’aula d’instruments tradicionals. 

Sabem que l’assaig i l’acte no és en l’horari habitual de tots els grups i per aquest motiu us 

animem a fer l’esforç de venir, perquè volem que hi hagi el màxim d’alumnat possible. No cal 

dir que aquells alumnes que tinguin altres activitats ineludibles estan excusats, però pensem 

que serà un acte molt emotiu i que és de l’interés de tothom. 

Pel dia 22 caldrà venir vestits amb la samarreta de l’escola i en el cas dels alumnes de la coral 

Tarracosons (crèdits d’adults) tot de negre. 

Per raons d’espai no serà un acte obert al públic però ho podreu veure més endavant quan 

estigui publicat a internet. 

Us agraïm per anticipat la vostra col·laboració 

 

Cordialment, 

 

Equip directiu 


