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Convocatòria de premsa  
 
 
Dilluns, 21 de maig a les 17.30 h,  a l’auditori AXA de l’Illa Diagonal  

Presentació del llibre Junts dibuixem i cantem 
 
Junts dibuixem i cantem és un cançoner-CD il·lustra t que recull l’experiència 
de vuit escoles de Barcelona i de Quito que partici pen en un projecte de 
cooperació en el qual han compartit dibuixos i canç ons populars catalanes i 
equatorianes.  
 
 
El proper dilluns, 21 de maig, a les 17.30 h, tindrà lloc a l’auditori AXA de l’Illa Diagonal 
(Av. Diagonal, 547) un concert de presentació del llibre-CD Junts dibuixem i cantem, un 
cançoner-CD il·lustrat i gravat per infants de 8 escoles de la ciutat de Barcelona i de Quito 
(Equador) en tres llengües: català, castellà i quitxua.  
 
Al concert es mostrarà el treball cooperatiu que han fet les vuit escoles juntament amb el 
treball musical de l’alumnat de l’Institut Escola Oriol Martorell. 
  
 
Junts dibuixem i cantem és un projecte d’intercanvi i cooperació organitzat pel 
Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació Adsis, amb el suport del Programa 
Barcelona Solidària Cooperació Internacional i Solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
A través del dibuix i de la música, els nens i les nenes dels vuit centres que participen en 
aquest projecte durant el curs 2011-2012 han fet un treball interdisciplinari que els hi ha 
permès intercanviar i compartir cançons populars dels dos continents, Europa i Àmerica 
del Sud. D’aquesta manera, els infants de Quito han après, han cantat i han dibuixat les 
cançons catalanes i els alumnes de Barcelona, les equatorianes. 
 
Aquest cançoner-CD il·lustrat i gravat esdevé així una eina de treball per a les escoles 
que mostra dues cultures llunyanes, però cada cop més properes dins de les nostres 
aules.  D’altra banda és també un bon exemple de la gran riquesa que aporta el treball 
cooperatiu que actualment es fa als centres educatius. I posa en valor, a més, el treball 
sistemàtic dels llenguatges, verbal, musical i plàstic que han desenvolupat el centres 
participants. 
 
L’experiència, que també inclou l’enregistrament de les cançons, s’ha recollit en el llibre-
cançoner-cd que ara es publica. 
 
Els centres de Barcelona que han participat en l’experiència són les escoles El Carmel, 
Font d'en Fargas, Oriol Martorell, Pere Vila i Àngels Garriga. Les tres escoles de  Quito 
són Sor Teresa Nuñez, 11 de octubre i la Corporación Taller Kinde.  En el projecte també 
hi ha estat present l’alumnat de l’Institut Escola Oriol Martorell, que ha col·laborat en la 
transcripció de les cançons i la creació de les partitures i els arranjaments. 
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Projecte JUNTS 
Aquesta experiència forma part del projecte JUNTS, un projecte d'intercanvi i cooperació 
entre escoles de Barcelona i diferents parts del món organitzat pel Consorci d’Educació 
de Barcelona, amb el suport de el Programa Barcelona Solidària Cooperació 
Internacional i Solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Actualment participen en el projecte un total de 15 escoles, tres instituts i dues escoles de 
música de Barcelona, sis centres de Kedougou (Senegal), quatre centres de Tànger 
(Marroc)i tres centres de Quito (Equador).  
 
En aquests moments, a més de l’intercanvi amb centres de Quito, en el marc del projecte 
s’està realitzant un intercanvi entre centres de Barcelona i Kedougou (Senegal), amb el 
suport de l'Associació d'Amics de Diakha Madina, i entre centres de Barcelona i Tànger 
(Marroc), amb la col·laboració de l' Associació Cultural Ibn Batuta. 
 
L’objectiu del projecte JUNTs és posar en contacte infants de realitats ben diferents a 
partir d’un treball cooperatiu i el coneixement mutu.  Amb aquest treball es pretén que els 
infants i joves de Barcelona treballin, aprenguin i il·lustrin les cançons, els contes o el 
material que els envien infants d’un altre indret que viuen en unes condicions molt 
diferents.  
 
El resultat d’aquest treball d’intercanvi ha generat materials multilingües en àrab, amazic, 
català, castellà, francès, mandinga, quetxua i wolof que es fan arribar a les biblioteques 
dels centres educatius amb alumnat amb aquestes llengües d’origen.  
El cançoner-CD il·lustrat i gravat per 8 escoles de Barcelona i Quito que ara es presenta 
és el vuitè treball que es publica dins el projecte JUNTS. L’experiència cooperativa entre 
les escoles de Barcelona i Quito es va iniciar el passat curs 2010-2011 amb un intercanvi 
de contes que ja es va recollir en una primera publicació, Dibuixa’m un conte. 
 
El blog  http://junts-coperem.blogspot.com.es  conté tota la informació sobre els 
diferents projectes i els materials que han anat generant.   
 
Venda del llibre 
Es podrà adquirir el llibre per cinc euros el mateix dia de l’acte o més endavant a través 
de la fundació Adsis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: Gabinet de suport a la gerència del Consorci d’ Educació de 
Barcelona.  
Tel. 93 551 10 00 (Ext. 6632/6831)  
 
Atenció: s’atendrà als mitjans mitja hora abans de l’acte durant l’assaig. 
 
 
 


