Concert Solidari

PROGRAMA PETJADES
Repartiment:

Repertori:

Alba Valls, contralt
Àngela Sànchez, soprano
Alba Valls, contralt
Albert Cheto, baix
Albert Marin, tenor
Àngela Sànchez, soprano
Anna Domenech, contralt
Anna Rios, soprano
Cesc Domènech, baix
Cloe Sallent, contralt
Dani Cortés, baix
David Ferret, tenor
Ivet Montcada, contralt
Joan Cheto, tenor
Marc Moreno, tenor
Marina Muñoz, contralt
Marina Murias, contralt
Meritxell Cotrina, soprano
Miquel Cassanyes, tenor
Rebeca Rodríguez, contralt
Xavier Olivé, baix

21 Guns, Green Day
My Immortal, Evanescence
Nella Fantasia, Il divo
Counting Stars, One Republic
On top of the world, Imagine Dragons
La Flama, Obrint Pas
You’re so beautiful, Joe Cocker
En 3 minuts, Manu Guix
Man in the mirror, Michael Jackson
Tsunami, Das sound machine
From there, Bair & Gregory
Sweet Dreams, Eurythmics
Per si de cas, Mariona Sànchez
Mary did you konw, arr.Pentatonix
Say something, Great Big world
Titanium, David Guetta
De igual a Igual, Pau Donés*
*Pau Donés -Jarabe de Palo- ha

Direcció: Mariona Sánchez

El 12 de desembre
hem d’omplir
l’Auditori de
CaixaForum per
ajudar a Alegría
sin Fronteras
al seu projecte
Jam –Tam
per al Senegal

12 a les 20 h

de desembre

presenta

PETJADES

Espectacle dirigit per
Mariona Sánchez Griera

Per ajudar a
Alegría sin fronteras

composat aquesta cançó dedicada
a Alegría sin Fronteras, en col.laboració
amb Iñaki Alegría

15

Venda d’entrades:
col·laborador especial

Compte corrent IBAN núm.
ES29 2100 0555 3102 0248 3797

El cor mixt de joves VAKOMBÀ va
ésser fundat l’any 2004 a l’Escola
de Música Creu Alta de Sabadell
(Barcelona), per la seva actual
directora, Mariona Sánchez Griera qui
té més de 20 anys d’experiència en
la direcció de formacions corals de
diferents formats i és professora de
flauta de bec, d’acordió i diplomada en
pedagogia musical “Edgar Willems”.
Actualment la formació té 20
membres d’edats entre els 18 i 25
anys: 4 sopranos, 7 contralts, 5 tenors
i 4 baixos. Tots amb formació musical.
Ha actuat a escenaris d’arreu de
Catalunya com el Teatre-Auditori de
Sant Cugat, el Centre Cultural Caixa
Terrassa, l’Escorxador de Lleida i
d’altres.
L’espectacle “Petjades” és el quart
muntatge d’aquesta formació i el títol
del seu primer treball discogràfic. És un
espectacle ple de ritme, alegria i energia
on la formació sabadellenca desplega
el seu toc personal a grans èxits de la
música pop internacional.
Un dels trets característics de la
trajectòria del Cor Vakombà ha estat, des
de la seva fundació, la forta implicació i
col·laboració en projectes solidaris de
tota mena, així, han col·laborat amb
entitats com ara: Intermon, Afanoc
(Posa’t la gorra - nens amb càncer),
Hospital Taulí de Sabadell, Associació
Down de Lleida, Fundació Vicenç Ferrer
o Avan Vallès (amics de la Neurologia),
entre d’altres…
www.vakomba.cat

L’any 2013 Iñaki Alegría, metge pediatra de Granollers, va fundar una associació arrel
de la seva estada a l’Hospital de Gambo, Etiòpia, anomenada “Alegría con Gambo”.
L’entitat s’ha anat desenvolupant i cada vegada ha engrescat a més apassionats plens
d’il.lusions i s’ha convertit en l’ONG “Alegría sin fronteras” amb àmbits d’actuació a
Etiòpia i Senegal ASF. Promou una cooperació que empoderi a les persones a ser
autònomes i a dirigir les seves vides segons la seva cultura, costums i realitats
socials. Estan donant suport a projectes nascuts de persones locals,
acompanyant-les en el desenvolupament perquè creuen en
una cooperació que comença pel coneixement i la
immersió en la cultura, la política, l’economia
i la societat dels beneficiaris, sense ser
intervencionista.
Actuen en diferents nivells: assistencial, preventiu
i educatiu.
Actualment els projectes es desenvolupen en
dues poblacions d’Etiòpia i dues de Senegal.
La recaptació d’aquest concert està destinada
al projecte Jam-Tam dirigit al recolzament del
desenvolupament educatiu, la integració, l’equitat
i la generació d’oportunitats a Dioulacolon,
Senegal. Consisteix en un seguiment escolar,
sanitari i nutricional dels nens i nenes en situació
de risc mitjançant la promoció de joves i adults de
l’entorn pròxim.
www.alegriasinfronteras.org

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” és una entitat formada per més de 9.000
voluntaris, empleats i jubilats del grup “la Caixa”, així com familiars i amics. Persones
que volen dedicar part del seu temps lliure a activitats de voluntariat i ajuda en diversos
àmbits. L’associació està organitzada en delegacions territorials pròximes al territori.
A la delegació del Barcelonès i el Vallès Occidental, hi ha més de 2.000 voluntaris
inscrits que durant el present any han realitzat més de 300 accions arribant a 35.000
beneficiaris.
Des de fa més de 10 anys, els voluntaris de “la Caixa” del Barcelonès i del Vallès
Occidental organitzen Concerts Solidaris a favor de projectes socials. També realitzen
altres activitats amb impacte sobre la societat com la campanya de menjadors socials,
que reparteix més de 300 menús diaris, els programes de reforç escolar i l’educació
financera.
La delegació organitza visites culturals i esportives per a usuaris d’entitats socials,
així com també participa a la lliga de bàsquet per a esportistes amb discapacitat
intel·lectual i dóna suport a les activitats del programa INCORPORA que treballa per a
la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
www.voluntarislacaixa.org
Twitter: @voluntariscaixa

