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UAP22 Un nou món.
Després de la gran tempesta de la UAP 21, i de la inundació dels búnquers,
els seus habitants van iniciar una llarga travessia pels mars dins una ampolla,
un any navegant arrossegats pels corrents marítims han portat als nàufrags
a una illa.
Com s'organitzaran per conviure segons els seus hàbits i coneixements?
Seran respectuosos amb els animals i les plantes?
Què i com s'organitzaran?

CANTATA PER LA PAU
Quan més sentim a parlar de guerra, més necessari és reivindicar la pau. Parlar de pau és
fer-ho de valors com la llibertat, la justícia, la solidaritat, la lluita contra la pobresa o la
tolerància, i per suposat el respecte i la comprensió cap als pobles i col·lectius que ens són
diferents. I per això cal la implicació de tots i cadascun de nosaltres, que hem de ser altaveus
a favor de la pau, perquè és així com podrem millorar el món.
Vull agrair accions com aquesta Cantata per la Pau, un clar exemple d’educació transformadora
per construir entre tots una ciutat millor i un món més just a través de la música i el teatre.
Moltes gràcies pel vostre compromís.
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona

Segle XXI: el segle de la cooperació (UAP 22-Un nou món)
Cada cop més parlem d’educació a temps complet i tenim evidències que la creativitat, les arts,
la música, la dansa i l’expressió són una part imprescindible en l’aprenentatge, i incideixen en
la formació i el creixement personal i, a més, ens fan sentir bé.
La interpretació del món amb esperit crític, la fraternitat, la sororitat, la pau, la gestió pacífica
dels conflictes, la llibertat, el concepte d’Ubuntu en el sentit de cooperació “em reconec en la
mesura que et reconec” penso que haurien de ser (entre d’altres) conceptes de primer nivell
del segle XXI.
És per això que aquest esdeveniment que ja arriba a la 14a edició és un gran esdeveniment
no tal sols quantitativament per la mainada que aplega i el professorat sinó, i principalment,
perquè genera benestar, crea vincles, crea coneixement, crea aprenentatge del que perdura:
musical, educatiu, cooperatiu i solidari, i més encara en el context que ens ha tocat de viure.
El Departament d’Educació té un compromís ferm de garantir aquest projecte i us asseguro
que són uns recursos d’allò que se’n diu ben emprats!
Com que no em cabrien els noms per fer un agraïment individual a tothom que fa possible
aquest projecte, us en dono les gràcies de manera global i us transmeto que pels Serveis
Territorials del Departament d’Educació a Girona és un orgull que s’ofereixi aquest espectacle
a les nostres comarques.
Som-hi!

Adam Manyé Sardà
Director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona

Enguany la ciutat de Figueres acollirà el projecte UAP22 "Nou Món", una activitat de cant que
aglutina alumnes dels centres educatius de secundària de les comarques gironines coincidint
amb la commemoració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau.
L’Associació UAP Eduquem per la Pau ha centrat l’edició d’aquest 2022 en l’obra teatral “Nou món”.
L'alumnat ens explicarà tres històries que signifiquen tres maneres de construir una nova
oportunitat de vida, convidant-nos a reflexionar sobre com podem fer una nova societat on les
relacions humanes i els recursos naturals són respectats i valorats.
Aquest projecte és fonamental per oferir oportunitats a les generacions més joves perquè
puguin plantejar-se reflexions, debatre sobre elles i compartir inquietuds necessàries des d'una
perspectiva diferent a la que prenem els adults.
És una ocasió que ajunta a diversos centres educatius amb una iniciativa més que important:
presentar la cançó com un instrument per fomentar la pau a partir de la cohesió entre l'alumnat.
Desitgem que gaudiu d’aquesta actuació i de la vostra estada a Figueres. Aquest esdeveniment
ens brirà els ulls a partir dels valors de la solidaritat, llibertat i reflexió gràcies a la tasca del
professorat de música dels centres de secundària de les comarques de Girona, a través d'un art
tan especial com és la música.
Agnès Lladó i Saus
Alcaldessa de Figueres

Torna la UAP i és que les ganes de superació, la constància i la perseverança ens porten cap a
una nova edició, malgrat aquest anys tan complicats.
Una gran tasca de les persones implicades en aquest projecte, hores i hores per fer-ho
possible. L'esforç sempre té recompensa i la millor recompensa, en aquest cas, és tornar un
any més als escenaris. Des d'aquí el més sincer reconeixement a la feina feta.
També gràcies a la voluntat de donar suport al projecte per part de les diferents administracions i centres educatius. Peces claus i indispensables en aquest projecte.
Projectes com aquests omplen a tothom de valors. Omplen a les persones que hi participen,
a través d'un projecte de formació teatral i musical, omplen a les persones que hi treballen
veient la progressió dels participants i omplen al públic amb tot el contingut, resultat i
missatge que ens ofereix l'espectacle.
Contents de retrobar-nos en aquest camí, des de l’Ajuntament de Sant Gregori i des del Consell
Comarcal del Gironès aportant el nostre granet de sorra per seguir veient sumar edicions de
la UAP i esperant que aquesta experiència ens recordi, de ben segur, els valors que mai hem
d'oblidar.
Quim Roca Ventura
Alcalde de Sant Gregori
i President del Consell Comarcal del Gironès

Cor General
Col·legi Pompeu Fabra - Salt
Escola la Salle Girona - Girona
Escola Vedruna - Girona
Escolàpies Figueres - Figueres
Institut Bosc de la Coma - Olot
Institut Cendrassos - Figueres
Institut de Celrà - Celrà
Institut de Sarrià de Ter - Sarrià de Ter
Institut Ermessenda (Can Prunell) - Girona
Institut Ermessenda (Cartanyà) - Girona
Institut Escola Cor de Maria La Bisbal – La Bisbal
Institut Escola El Bruel - Empuriabrava
Institut Escola Francesc Cambó i Batlle - Verges
Institut Escola Greda - Olot
Institut Illa de Rodes – Roses
Institut La Garrotxa - Olot
Institut Montilivi - Girona
Institut Narcís Monturiol - Figueres
Institut Narcís Xifra i Masmitjà - Girona
Institut Pla de l'Estany – Banyoles
Institut Rafael Campalans - Anglès
Institut Ramon Coll i Rodés - Lloret de Mar
Institut Rocagrossa – Lloret de Mar
Institut Salvador Sunyer i Aimeric - Salt
Institut Sant Elm - Sant Feliu de Guíxols
Institut Santa Eugènia - Girona
Institut Santiago Sobrequés - Girona
Institut Teresa Pàmies - Barcelona
Institut Vall de Llémena - Sant Gregori
Institut Vallvera - Salt

Cor de Cambra
Aina Servià
Beneta Sunyer
Berta Lara
Berta Rosell
Fiona Barrachina
Gabriela Ivanova
Ignasi Barris
Jana Barnera
Judit Nuñez
Júlia Angelats
Júlia Ensesa
Laia Llagostera
Laia Planagumà
Laura Cruset
Lola Ballús
Martí Esgleyes
Martina Font
Roc Carreras
Sandra Arafeh
Sara Portero

Direcció del projecte:
Associació UAP eduquem per la PAU,
Col·lectiu de professors i professores de música dels centres de secundària
de les comarques Gironines.
Adriana Planagumà
Alba Albert
Albert Medina
Aleix Farssac
Alícia Fernández
Anna Vilà
Carina Nadal
Cèlia Tresserras
David Bertran
Eduard Nadal
Elisa Planagumà
Faló Garcia
Fàtima Nadal
Gemma Llorà
Gisela Arimany
Imma Quer
Isabel Font
Itziar Insunza
Jesús López
Joan Galí

Joan Ribas
Jordi Perales
Marçal Aiguabella
Margarida Joanmiquel
Maria Àngels Gri
Maria Anunciata Herreras
Maria Company
Maria Ferriol
Mariona Capellera
Mercè Rigau
Mireia Gibert
Nuri Hernández
Núria Anglada
Olga Bernardo
Rosa Galí
Ruth Sharp
Sandra Rincón
Tona Calm
Xavier Cornellana
Yolanda Gisbert

Direcció del projecte: Associació UAP eduquem per la PAU,
Coordinació i Assajos: Carina Nadal, Eduard Nadal, Josep Picot, Maria Company,
Mercè Rigau, Mon Bover, Xavier Cornellana.
Adaptacions musicals: Grup de treball professorat de música de secundària
Vestuari, escenografia i atretzo: Mercè Rigau, Mon Bover.
Pentinats, maquillatge: Institut Narcís Xifra i Institut Narcís Monturiol
Família Professional d’Imatge personal
Coreografies: Olga Bernardo
Vídeo: Aniol Lidon
Tècnics adjunts: Institut Vall de Llémena Cicle Formatiu d’Imatge, DJ i so.
Sonorització: Carles Xirgo.
Il·luminació: Carles Comes.
BTM sound: Suport tècnic a la Il·luminació i sonorització
DX3 Suport tècnic impressió digital.
Televisió de Girona
Serveis Educatius CRP del Gironès
Serveis Educatius CRP de l’Alt Empordà
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Sant Gregori
Consell comarcal del Gironès
Consell comarcal Alt Empordà
Diputació de Girona
Departament d’Ensenyaments de la Generalitat de Catalunya.
Direcció cor de cambra - Mercè Rigau i Mon Bover
Direcció musical i adaptacions: Mercè Rigau
Direcció escènica i artística: Mon Bover

