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“APADRINEM EL MONESTIR DE POBLET”
Alumnes del cicle superior de primària

OBJECTIU
Fer significatiu l’aprenentatge
 - Conèixer i valorar el patrimoni proper: Poblet
 - Fomentar el treball cooperatiu
 - Treballar continguts de les diferents àrees del currículum

PROGRAMA
 9.45 h Arribada al monestir
 10.00 h A la Sala Capitular, presentació i exposició per part de l’alumnat, del 

treball elaborat sobre l’espai del monestir que cada centre educatiu 
ha apadrinat. Construcció de la maqueta del monestir.

 11.30 h Pausa
 12.00 h Audició de la cantata a l’església del monestir
 13.00 h Dinar
 14.30 h Visita extraordinària pel monestir 
 16.00 h Retorn a casa  

Espais del monestir treballats per cada centre educatiu de la 
comarca i que presentaran a les altres escoles amb aquest ordre:

• Claustre nord Escola Sagrat Cor. Solivella
• Claustre oest Escola Valldemur. Barberà de la Conca
• Claustre sud Escola Antoni Tous. Pira
• Claustre est Escola Sant Roc. Rocafort de Queralt
• Església (absis) Escola de Blancafort. Blancafort
• Església (naus) Escola MD dels Torrents. Vimbodí i Poblet
• Església (sagristia) Escola del Montgoi. Vilaverd
• Refetor i font Escola Cor de Roure. Sta. Coloma de Queralt
• Cuina Escola Martí Poch. L’Espluga de Francolí
• Sala Capitular Escola Les Muralles. Montblanc
• Locutori CEE Tilmar. Montblanc
• Biblioteca Col·legi MD de la Serra. Montblanc
• Dormitori dels monjos Col·legi MD del Carme. Sta. Coloma Queralt 
• Dormitori de conversos Escola Salvador Ninot. Sarral
• Celler Col·legi MD del Carme. L’Espluga de Francolí
• Calefactor CdA dels Monestirs del Cister



“ET REGALARÉ TOTES LES ESTRELLES DEL CEL”
Alumnes del cicle mitjà de primària

IV Edició de les trobades CANTEM JUNTS de les Escoles de la Conca de Barberà

Cantata per a cor infantil, narració i conjunt instrumental
Idea i lletra: Susanna Arjona     Música: Mercè Rigau

PROGRAMA
• Divendres, 3 de maig de 2013

Assaig general de la Cantata 
Horari: de 10 a 12.30 h
Sortida pel claustre
Retorn a casa abans o després de dinar

• Divendres, 10 de maig de 2013
 10.45 h Arribada al Monestir de Poblet 

Preparació de la Cantata
 11.45 h Pausa
 12.00 h Cantata “Et regalaré totes les estrelles del cel”  

a l’església de Sta. Maria de Poblet
 13.00 h Final i retorn a casa
  
Tema i motivació
“Et regalaré totes les estrelles del cel” és una cantata que narra la màgica i 
entranyable història de l’Orel, un nen que té la sort de poder conèixer les estrelles 
i els somnis de molts altres infants del món. A través d’aquesta història de Susanna 
Arjona i amb les cançons de Mercè Rigau es presenten els Drets dels Infants amb 
una visió infantil i a la vegada profunda i reflexiva.

La temàtica d’aquesta cantata, els Drets dels Infants, i la preciosa musicalitat 
que l’acompanya han estat elements decisius per escollir-la i treballar-la a totes 
les nostres escoles, amb l’objectiu de poder-ne gaudir plegats en aquest marc únic 
i incomparable que tenim tan a la vora, el monestir de Poblet.

Arranjaments musicals: Sergi Esparza
Músics

 Clarinet: Sara Hernández Piano: Sergi Esparza
 Baix elèctric: Josep Ramon Ibaceta Percussió: Xavi de la Salud

Tècnic de so: Ramon Amigó
Direcció: Isabel Guasch



1 • AJUDA’M
Drets 4 i 8. Tots els infants tenen dret 
a gaudir de seguretat social i a rebre 
protecció i auxili.

Vine’m a ajudar 
que no puc sortir,

dóna’m tu la teva mà 
que estic atrapat.

Que ningú em sent,
 jo estic cansat,

no tinc cap adult 
que em doni la mà.

 Vine’m a ajudar,
 que no puc sortir,
no tinc cap adult 

que em doni la mà. 

2 • EL RAP DEL NOM
Dret 3. Tots els infants tenen dret a 
tenir un nom.

No hi ha so més dolç
en aquest món

que el so de les lletres
que formen el teu nom.
Perquè et dius Maria,
perquè et dius Joan,

Ei, Aleix, continua ballant.

No hi ha so més dolç
en aquest món

que el so de les lletres
que formen el teu nom.

Bon dia, Mercè;
com estàs, Guillem?

Ara sí, ara sí, que ens coneixem.

3 • LA LLUNA AMB MI
Dret 2. Tots els infants tenen dret a 
ser protegits i a tenir oportunitats 
per desenvolupar-se.

En un dia de pluja,
 vaig somniar amb tu.
Només veia la llum 
des dels teus ulls.

Vaig tornar a somiar  
per imaginar

que vivies en llibertat.

En un dia de lluna, 
vaig anar al teu llit

a vetllar 
els teus somnis d’una nit.

I la lluna amb mi
 va plorar amb amor

quan va veure 
l’infant més bell del món.

Et regalo tot el que em demanes
perquè amb un somriure 

em faràs ben feliç.
I quan creixis i em miris, 

tot el que somiaves
serà per fi el teu destí.



4 • VULL SENTIR-ME ESTIMAT
Dret 6. Tots els infants tenen dret a 
rebre amor i comprensió.

Vull sentir-me estimat,
vull que vetllin per mi,

vull sense dubtar
algú sempre amb mi.

No veus que jo sóc un infant
i que un metre només faig

i els adults són com gegants
que estan lluny del meu cap.

Vull que m’agafis la mà,
vull sentir els teus petons,
vull que em tapis de nit
i que vetllis el meu son.

5 • TINC DRET A MENJAR
Dret 9. Dret a rebre protecció 
contra l’explotació, la crueltat i 
l’abandonament.

Tinc gana, vull menjar.
Tinc gana, mira’m bé.
Tinc gana, no tinc res.

Tinc gana, tu què tens?
Tinc gana, dóna-me’n més.

Tinc gana, un trosset. 
Tinc gana, ho provaré. 

Tinc gana, me’l menjaré.

6 • JO VULL JUGAR
Dret 7. Tots els infants tenen dret a 
rebre educació i a jugar.

Jo vull jugar, no puc jugar.
Jo vull jugar, no puc jugar.
Jo vull jugar, no puc jugar.

Oh! jo estic molt cansada,
no tinc cap joguina.
Jo voldria una pilota 

per poder jugar amb tu.

Jo vull jugar, no puc jugar.
Jo vull jugar, no puc jugar.
Jo vull jugar, no puc jugar.

7 • TU I JO SOM IGUALS
Dret 10. Dret a rebre protecció 
contra la discriminació i a ser 
educats en els drets humans.

Jo sóc igual que tu.
Tu i jo som iguals.

Jo sóc igual que tu.
Tu i jo som iguals.



8 • OBRINT FRONTERES
Dret 1. Dret a gaudir de tots 
els drets sense cap tipus de 
discriminació.

Avui què em diràs,
què m’explicaràs.
Et vull escoltar,
i així caminar.

Miraré els estels,
escriuré el teu nom,
comptaré fins al cel,

et dibuixaré.

Cada cop que tu somrius
i que ens toques l’esperit

en algun racó del món
un infant t’espera a tu.

Cada cop que tu somrius
o m’expliques un secret,
en algun racó del món
un infant t’espera a tu.

9 • SI EM DEMANES
Dret 5.  Dret a rebre educació 
especial.

Si em demanes, vindré al teu costat.
 Si em busques, segur que em trobaràs.

Si plores, seré el teu consol.
Si rius, no riuràs sol.

Et prometo que sempre seré aquí
i si no puc, confia en mi,

que com sigui et vindré a protegir
perquè en tu hi ha un tresor d’amor.

Si em disculpes els cops que he fallat,
no sabia què era estimar.
Si em mires jo et miraré,
si vols, junts caminem.

Et prometo que sempre seré aquí
i si no puc, confia en mi,

que com sigui et vindré a protegir
perquè en tu hi ha un tresor d’amor.

Que creix quan sóc al teu costat,
que creix quan sóc amb tu.



Centres participants:

L’Espluga de Francolí
• Escola Martí Poch
• Col·legi Mare de Déu del Carme

Montblanc
• Escola Les Muralles
• Col·legi Mare de Déu de la Serra
• CEE Tilmar

Santa Coloma de Queralt
• Escola Cor de Roure
• Col·legi Mare de Déu del Carme

Sarral
• Escola Salvador Ninot

ZER CONCA DE BARBERÀ:
Barberà de la Conca
• Escola Valldemur

Pira
• Escola Antoni Tous

Rocafort de Queralt
• Escola Sant Roc

Solivella
• Escola Sagrat Cor

ZER POBLET:
Blancafort
• Escola de Blancafort

Vilaverd
• Escola del Montgoi

Vimbodí i Poblet
• Escola Mare de Déu dels Torrents

  



• AMPA dels centres  
participants

• Pep Carol

Organitzen
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