
                                            

AULA DE MÚSICA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  

 

CARAMELLES INFANTILS 

 

El projecte 

Aquest projecte neix amb la clara voluntat de fer arribar a tots els infants i joves de Sant 

Julià de Vilatorta l'oportunitat de poder participar en les Caramelles del diumenge de 

Pasqua. 

Té l'objectiu de compartir música, coneixements i tradició amb el màxim de cantaires 

possible i estendre el respecte i l'estima per la música entre els més petits i les seves 

famílies. 

 

Organització i Suport 

El projecte esclata amb força en el si de l'Aula de Música de Sant Julià; per una banda 

per donar continuïtat a la cantada de caramelles dels alumnes de l'AM però també per 

fer arribar la possibilitat de participar a una activitat d'aquestes característiques a tots 

els nens i adolescents del poble. 

Compta amb la feina i l'aval dels professors de l'AM en tot el seu procés: selecció del 

material i arranjaments, àudios i instrumentació, distribució i dinamització, inscripcions i 

assajos, coordinació, etc. 

Les Caramelles Infantils tenen el suport de l'Ajuntament de Sant Julià: responsable del 

grafisme, de donar a conèixer el projecte, i de la distribució del material. 

Amb la col·laboració i la resposta de les escoles del poble. 

També té la confiança dels Caramellaires del Roser, coneixedors i fermança del projecte.  

    

Material 

El material del projecte consta d'un recull de cançons amb àudios perquè els cantaires 

puguin conèixer la música que es treballarà amb antelació, així com fer més accessible la 

participació o allargar la vida del projecte més enllà de Pasqua, poder-ho compartir amb 

la família o els amics o fins i tot arxivar-ho d'un any per l'altre. 

 

 

 



Dates 

Els assajos de les Caramelles infantils tindran lloc cada dijous lectiu del mes de març i hi 

haurà dos torns d'assaig de manera que els participants podran escollir assistir a l'horari 

que més bé els hi vagi o fins i tot a tots dos. 

Els assajos seran a l'AM (edifici de l'Escola Bellpuig)  

Aquestes són les dates d'assaig: 

 dijous 3 de març 

 dijous 10 de març 

 dijous 17 de març 

Horaris: 

 Torn A: de les 17:45h a les 18:30h 

 Torn B: de les 18:45h a les 19:30h  

Caramelles 2016 

 diumenge 27 de març al matí 

És important assistir als 3 assajos (en algun dels torns) així com comprometre's a fer 

memòria de les cançons a casa durant aquestes setmanes. 

 

Inscripció 

A través de l'enllaç: http://goo.gl/forms/QiF2NyHL9T (que aviat trobareu al web de 

l'Ajuntament) tots els alumnes de les escoles interessats podran inscriure's a les 

Caramelles Infantils, escollir on recolliran el llibret de cançons, apuntar-se al torn 

d'assaig i consultar els àudios de les cançons. 

Data límit d'inscripció: fins a l'inici dels assajos. 

 

Per més informació: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: sunenvc@vilatorta.cat 

(Cris Suñén) i AM de St. Julià: paualbert@emvic.cat (Pau Albert).  

 

 


