Cicle de 24 concerts solidaris 2016
“Música contra la pobresa infantil”
a benefici de les Càritas Diocesanes de Catalunya

Cicle de 24 concerts en benefici de Càritas
“Música contra la pobresa infantil”

El projecte Musical
Aquest cicle de concerts, impulsat per Fundació
Música Solidària, i que compta amb la
col·laboració de la Fundació Antigues Caixes
Catalanes i del BBVA CX, neix amb la finalitat
d’unir música, solidaritat i compromís amb les
persones i el territori.

El projecte Solidari
•

•

L’Orquestra UNESCO Barcelona i els seus solistes
presenten en aquests 24 concerts un ampli repertori
d’obres que van des del barroc fins a compositors del
segle XX, tant en formacions d’orquestra de corda,
simfònica, coral o en grups de cambra.

•

Al llarg d’aquest cicle podrem escoltar, entre altres,
obres de gran format com “El Rèquiem” de Mozart, “El
Messies” de Händel o extractes de les Passions de Bach.

•

A més dels solistes de l’orquestra, ens acompanyen:
Josep Colom, Alba Ventura, Michael Andreas Haeringer,
Claudi Arimany, Antoni Besses, Ferran Torrents, Tolo
Genestar, Maria Mateu, Laura Vila, Marisa Roca, Beñat
Eguiarte, Pau Bordas, entre altres.

Cada concert és un acte solidari que vol contribuir a la
captació d’ingressos pels programes socials centrats en la
pobresa infantil de Càritas Catalunya. Alhora, volem ajudar
a visualitzar i conscienciar a la ciutadania d’aquesta
realitat molt propera que afecta a tantes famílies.

•

El benefici obtingut per la venda d’entrades, un cop
descomptats dels ingressos els costos derivats de
l’organització del concert, s’entregarà a Càritas Catalunya

•

A banda de la venda d’entrades, s’ha habilitat una Fila 0
per a persones i entitats que vulguin fer la seva aportació.
Els ingressos recaptats en concepte de fila 0 són
entregats en la seva totalitat a Càritas Catalunya.

El projecte de Territori
•

Presentem els concerts tant en teatres o auditoris, com
en espais tan emblemàtics com la Basílica de Montserrat,
el Reial Monestir de Santes Creus, els monestirs de Ripoll i
Sant Cugat. Les catedrals de Terrassa, Tortosa, Sant Feliu
de Llobregat, Girona i La Seu d’Urgell. També a llocs on no
és habitual poder-hi escoltar un concert simfònic com ara
Arenys, Tivissa, Cardona, Vielha o Besalú. Per tant, no
només és un projecte musical i solidari, sinó també és un
projecte de territori.

Un cicle que arriba a tot Catalunya

Els programes de Càritas
per reduir la pobresa infantil

Els infants formen part dels
col·lectius més desprotegits i amb
més risc de patir les conseqüències
de la pobresa.
Des dels projectes impulsats per les
distintes Càritas Diocesanes de
Catalunya, es dóna orientació a les
famílies per tal d’accedir a recursos
comunitaris de caire educatiu i
sanitari, a més de proporcionar
ajudes per atendre a necessitats
bàsiques d'alimentació,
medicaments, educació i vestit.

• La nostra missió és la difusió de
la música clàssica promovent els
grans valors que enriqueixen i
ennobleixen als éssers humans.
• El nostre segell característic és
l'organització de Concerts
Solidaris, entenent-los com una
eina eficaç de cooperació. Cada
concert es converteix en una
veritable plataforma de
visualització de realitats socials i
de col·laboració amb entitats
benèfiques. El nostre principal
actiu és l’Orquestra Unesco
Barcelona, sota la direcció de
Gonçal Comellas.

ORQUESTRA UNESCO BARCELONA, MÚSICA I COMPROMÍS

L’Orquestra Amics UNESCO Barcelona, sota la direcció de
Gonçal Comellas, prové d’una llarga tradició en les
orquestres catalanes de cambra. Ha actuat en diverses
ocasions al Palau de la Música, al Liceu i en altres sales tan
importants com el Kursaal de Sant SebasIan, el Palacio
Euskalduna de Bilbao o el Auditorio de Zaragoza. La OAUB
neix el 2013, amb la voluntat de contribuir a la vida musical i
cultural del nostre entorn, amb la màxima exigència de
qualitat i amb una ﬁnalitat eminentment social.

