
Projecte de Cors Solidaris amb la Mitja Marató 

És tot un plaer informar-vos que el Rotary Club de Terrassa ha signat un acord amb l’ 

Associació Mitja Marató per organitzar una sèrie de tallers adreçats a nens en risc d’exclusió 

de diferents baris de la ciutat de Terrassa. Aquests tallers pretenen crear uns cors amb 

l’objectiu de que jugant , compartint i amb l’aprenentatge de valors tant individuals com de 

grup, aprenguin a cantar plegats l’himne de la Mitja Marató. 

Els barris inicialment escollits han estan Les Arenes, La Grípia, Can Anglada, Sant Llorenç i can 

Tusell, tot i que no es descarta poder ampliar el nombre de barris. 

Es pretén arribar a uns 400 infants que rebran la formació de la mà de l’empresa Barcelona 

Classic Concert, especialitzada en organitzar esdeveniments musicals adreçats a públic infantil. 

D’aquesta empresa prové en Joan Martínez Colas que és l’autor de la lletra i música de l’himne 

“Correm per tot el món” i que, a la vegada, és el responsable d’aquest projecte que, atenent al 

seu abast, rebrà l’ajuda de voluntaris de la Mitja Marató així com dels membres del Rotary 

Club de Terrassa que hi desitgin participar. 

Els infants tindran com a gran fita, el 13 de gener, en que durant l’acte de presentació pública 

de la Mitja Marató 2017 els vertaders protagonistes esdevindran ells, ja que tindran 

l’oportunitat de cantar l’himne davant de tots ell assistents i demostrar tot el que hagin après 

en els tallers. I perquè se sentin acompanyats, ho faran amb el recolzament d’un músic de 

prestigi com és en Salva Racero, solista dels Lax’n’busto. 

El President de l’associació Mitja Marató, en David Otero indica que “la solidaritat és quelcom 

innegociable per nosaltres, no podem ser campions si no som solidaris” tot indicant que “la 

Mitja té cada vegada més braços i aquesta iniciativa enguany és la més important per 

nosaltres ja que amb ella ajudarem a molts nens desafavorits de la nostra ciutat i, només per 

això, ja val la pena l’esforç que farem de forma conjunta amb una entitat de prestigi en l’àmbit 

solidari de la nostra ciutat com és el Rotary Club de Terrassa”. 

A banda de cantar l’himne i dels aprenentatges derivats dels tallers, es desenvoluparan d’altres 

activitats participatives com un “flashmob” i un “manekin challenge”.  

Destaquem que aquest iniciativa solidaria s’ha pensat perquè sigui inclusiva i s’ocupi dels nens 

dels barris amb menys recursos, amb la intenció de transmetre’ls valors individuals i artístics i 

preparar-los perquè treballin aspectes de grup amb la fita de que aconsegueixin cantar plegats 

el dia 13 de gener l’himne en un acte obert que es farà en el Centre Cultural.  

El Rotary Terrassa de la mà del seu president, en Joan Cadafalch, desitja que “amb aquesta 

iniciativa es transmeti a aquests infants uns valors socials  personals que els ajudin en el seu 

procés de creixement, alhora que tinguin la sensació de que hi ha persones i entitats que es 

preocupen per ells i per la realitat que els toca viure en el seu dia a dia”.  El nostre Club vol 

afegir que “som conscients que aquests tallers són tant sols un gra de sorra i que la tasca és 

molt més gran, però amb aquest iniciativa pretenem també posar en evidencia aquestes 

mancances que patim en una societat que és la amés propera a tots nosaltres”. 



El Rotary Club de Terrassa “ha estat i seguirà estant al costat dels més desfavorits i si aquest 

són infants o joves del nostre entorn encara ho estarà amb més força i amb la ferma voluntat 

de sumar sinèrgies amb altres entitats de la ciutat que ens ajudin a multiplicar la nostra tasca”. 

Finalment us volem indicar que els tallers ja han començat, concretament el dia 16 de 

desembre a l’Esplai la Fabrica de can Tusell i que, qui ho desitgi, pot indicar-nos en quins li 

agradaria ajudar o participar,  ja que és la intenció del Club  que en tots ells hi hagi la nostra 

presencia. 

Us recordem que el Rotary Club a decidit dedicar l’import del Projecte Joves per Terrassa, que 

l’any passat no es va atorgar, a fer realitat aquest projecte i que a més s’hi afegirà la quantitat 

recaptada en l’aportació solidaria que farem en aquest Sopar de Nadal ,tot indicant-vos que 

l’acord amb l’Associació de la Mitja Marató és puntual per aquest projecte i que no condiciona 

que hàgim de seguir amb ells en projectes posteriors. 

Us agraïm per endavant la vostra aportació solidaria que segur  que com cada any serà 

generosa i us recordem que la Junta ha decidit que enguany no es faci el tradicional sorteig de 

regals i que, a partir d’ara, es lliurin uns obsequis iguals  per a tots. Aquest any dons entre el 

que rebreu destaquem la flor de Nadal del centre de jardineria de la Fupar i una bossa tenyida 

a mà per els nois discapacitats de Prodis, a més d’un detall de caire més dolç de Neules. Com 

que esperem que a tothom agradi. 

Rotary Club de Terrassa 

 

 


