
 

                       

 

 

Música contra la pobresa infantil

El Reial Monestir de Santes Creus

solidaris que se celebraran arreu del territori català

• El Reial Monestir de Santes Creus
24 concerts del cicle
per Gonçal Comellas 

• En el concert es podrà escoltar
de Mozart: La Simfonia Concertant i el concert per a piano i orquestra 
“Jeunehomme”.  Els intèrprets seran José Maria Fernández (viola), Victoria 
Fernández (violí) i Josep M. Colom (piano). 

• La Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup 
BBVA impulsen aquest cic
compromís amb les persones i el territori

• Els concerts arribaran a 24 localitats d’arreu de Catalunya, en espais tan 
emblemàtics com la basílica de Montserrat, els monestirs de 
i Sant Cugat del Vallè
Llobregat, Girona i La S
escoltar un concert simfònic com ara Tivissa, Cardona o Besalú.

• Els beneficis recaptats per la
destinaran als diferents  programes de Família i Infància
Diocesanes de Catalunya.

  

Nota de premsa

Música contra la pobresa infantil 

 

El Reial Monestir de Santes Creus acull un dels 24 concerts 

solidaris que se celebraran arreu del territori català

 

El Reial Monestir de Santes Creus rep dissabte 16 de juliol a les 
concerts del cicle, de la mà de l’Orquestra Amics Unesco Barcelona 

 

En el concert es podrà escoltar dues de les obres concertants més significatives 
de Mozart: La Simfonia Concertant i el concert per a piano i orquestra 
“Jeunehomme”.  Els intèrprets seran José Maria Fernández (viola), Victoria 

z (violí) i Josep M. Colom (piano).  

La Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup 
BBVA impulsen aquest cicle de concerts que uneixen música, solidaritat i 
compromís amb les persones i el territori. 

Els concerts arribaran a 24 localitats d’arreu de Catalunya, en espais tan 
emblemàtics com la basílica de Montserrat, els monestirs de Santes Creus, 
i Sant Cugat del Vallès, les catedrals de Terrassa, Tortosa, S

La Seu d’Urgell. També a llocs on no es habitual poder
escoltar un concert simfònic com ara Tivissa, Cardona o Besalú.

Els beneficis recaptats per la venda d’entrades i les aportacions a la 
s diferents  programes de Família i Infància

Diocesanes de Catalunya. 

 

Nota de premsa 

acull un dels 24 concerts 

solidaris que se celebraran arreu del territori català 

a les 22,15h un dels 
Unesco Barcelona dirigida 

dues de les obres concertants més significatives 
de Mozart: La Simfonia Concertant i el concert per a piano i orquestra 
“Jeunehomme”.  Els intèrprets seran José Maria Fernández (viola), Victoria 

La Fundació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup 
música, solidaritat i 

Els concerts arribaran a 24 localitats d’arreu de Catalunya, en espais tan 
Santes Creus, Ripoll 

s, les catedrals de Terrassa, Tortosa, Sant Feliu de 
a llocs on no es habitual poder-hi 

escoltar un concert simfònic com ara Tivissa, Cardona o Besalú. 

les aportacions a la  fila 0 es 
s diferents  programes de Família i Infància de les Càritas 



 

Tarragona, 4 de juliol de 2016. El Reial Monestir de Santes Creus 

22,15h, un dels 24 concerts del 

impulsat per la Fundació Música Solidària, 

BBVA (format per BBVA i Catalunya Caixa

El cicle, que s’allargarà durant tot 2016, es va iniciar el passat 3 de ge

Fins ara ha arribat a Granollers, Vic, Terrassa, Sabadell, Berga, 

estiu ho farà a Santes Creus, Arenys de Munt (Festival de Santa Florentina), Vielha, La Seu d’Urgell, 

Ripoll (Festival Internacional de Música de Ripoll) i Tivissa 

L’objectiu és doble: D’una part, 

captació d’ingressos pels programes socials 

Diocesanes Catalanes. Pretenem que els nostres concerts també 

persones on no arriba habitualment i que alhora siguin un altaveu obert als ciutadans, per tal 

d’ajudar entre tots a la tasca que està duent a terme Càritas.

El cicle té una clara voluntat d’implicar el territori, i a cada concert 

institucions  locals, comarcals i de les entitats i persones que vulguin sumar

tenen lloc a esglésies, catedrals i equipaments culturals. 

 

UN CICLE QUE ARRIBA A TOT CATALUNYA

− Arenys de Munt:  Festival de Santa Florentina

− Barcelona:   Sta. Maria del Mar

− Barcelona:  Sta. Maria del Pi

− Berga:    parròquia de Santa Eulàlia

− Cardona:   castell

− Figueres:   teatre El Jardí

− Girona:   catedral 

− Granollers:   parròquia Sant Esteve

− La Seu d’Urgell:  catedral

− Manresa:   teatre Kursaal

− Montserrat:   basílica

− Besalú:   Església de 

− Reus:    Prioral

− Ripoll:    església de Sant Pere 

− Sabadell:   parròquia de Sant Fèlix

− Sant Cugat:   Monestir

− St. Feliu Llobregat:  catedral

− Santes Creus:  Reial Monestir

− Terrassa:   catedral

− Tivissa:   parròquia Sant Jaume

− Tortosa:  catedral

− Vic:    parròquia de Sant Domènec

− Vielha:    parròquia de Sant Miquel

− Vilanova i la Geltrú:  auditori Eduard Toldrà

 

El Reial Monestir de Santes Creus rebrà, el proper 

un dels 24 concerts del Cicle de Música Solidària: Música contra la pobresa infantil

undació Música Solidària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes 

atalunya Caixa).  

El cicle, que s’allargarà durant tot 2016, es va iniciar el passat 3 de gener a la Catedral de Tortosa. 

arribat a Granollers, Vic, Terrassa, Sabadell, Berga, Montserrat, Sant Cugat i Reus.

estiu ho farà a Santes Creus, Arenys de Munt (Festival de Santa Florentina), Vielha, La Seu d’Urgell, 

Ripoll (Festival Internacional de Música de Ripoll) i Tivissa (Festival les nits a la Baranova).

D’una part, fer arribar la música clàssica arreu de Catalunya 

programes socials centrats en la pobresa infantil de les Càritas 

em que els nostres concerts també facin arribar

persones on no arriba habitualment i que alhora siguin un altaveu obert als ciutadans, per tal 

d’ajudar entre tots a la tasca que està duent a terme Càritas. 

d’implicar el territori, i a cada concert es busca la participaci

comarcals i de les entitats i persones que vulguin sumar-s’hi. 

lloc a esglésies, catedrals i equipaments culturals.  

ARRIBA A TOT CATALUNYA 

Festival de Santa Florentina   05/08/16

Sta. Maria del Mar    25/11/16

Sta. Maria del Pi    18/09/16

parròquia de Santa Eulàlia   25/03/16

castell      12/10/16

teatre El Jardí     18/12/16

catedral      26/12/16

parròquia Sant Esteve    06/03/16

catedral      07/08

teatre Kursaal     02/10/16

basílica      02/04/16

Església de Sant Pere    30

Prioral de Sant Pere    16/03/16

església de Sant Pere     13/08/16

parròquia de Sant Fèlix    19/03/16

Monestir     15/04/16

catedral     17/12/16

Reial Monestir     16

catedral     18/03/16

parròquia Sant Jaume.     20/08/16

catedral     03/01/16
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auditori Eduard Toldrà    13
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PROPERS CONCERTS DEL CICLE
 

Concert Nº 10 

Lloc:   Reial Monestir de Santes Creus

Data:  16/07/16 

Hora:  22:15h 

Preu:  20 euros 

Entrades: www.musicasolidaria.org

  Museu del monestir de Santes Creus

  Càritas Valls 

  Oficina de Turisme de Valls

Programa: Simfonia Concertant 

  Concert per a piano i orquestra en mi bemoll major

        Intèrprets: Josep M. Colom, piano

José Maria Fernández, viola

Victoria Fernández, violí

Gonçal Comellas, director

Orquestra UNESCO Barcelona

 

Concert Nº 11 

Lloc:   Castell Jalpí – Arenys de Munt

  Festival de Santa Florentina

Data:  05/08/16 

Hora:  22:00h 

Preu:  20 euros 

Entrades: www.santaflorentina.com

Programa: Quintet amb clarinet de Mozart i quintet per a piano de Schubert (la truita)

Intèrprets: solistes de la OAUB

  Michael Andreas Haeringer, piano

  Bartlomé Genestar, clarinet

 

 

  

PROPERS CONCERTS DEL CICLE 

Reial Monestir de Santes Creus 

www.musicasolidaria.org 

monestir de Santes Creus 

Oficina de Turisme de Valls 

Simfonia Concertant  K 364  W.A. Mozart 

Concert per a piano i orquestra en mi bemoll major “Jeunehomme”  W.A. Mozart

Josep M. Colom, piano 

José Maria Fernández, viola 

Victoria Fernández, violí 

Gonçal Comellas, director 

Orquestra UNESCO Barcelona 

Arenys de Munt 

Festival de Santa Florentina 

www.santaflorentina.com 

clarinet de Mozart i quintet per a piano de Schubert (la truita)

solistes de la OAUB 

Michael Andreas Haeringer, piano 

Bartlomé Genestar, clarinet 

 

“Jeunehomme”  W.A. Mozart 

clarinet de Mozart i quintet per a piano de Schubert (la truita) 



 

 

Concert Nº 12 

Lloc:   Santuari de Mijaran 

Data:  06/08/16 

Hora:  19:00h 

Preu:  18 euros 

Entrades: www.musicasolidaria.org

  Oficina de turisme de Vielha

  Càritas Vielha 

Programa: Quintet amb clarinet de

Intèrprets: solistes de la OAUB

  Bartlomé Genestar, clarinet

 

Concert Nº 13 

Lloc:   Catedral de la Seu d’Urgell

Data:  07/08/16 

Hora:  18:00h 

Preu:  18 euros 

Entrades: www.musicasolidaria.org

Programa: Concerto grosso nº 5 de Haendel

  Divertimento K136 en re major de Mozart

  Serenata per a corde

Intèrprets: OAUB 

  GonçalComellas, director

 

Concert Nº 14 

Lloc:   Esglesia de Sant Pere, Ripoll (monestir)

Festival de Musica Clàssica de Ripoll

Data:  13/08/16 

Hora:  22:00h 

Preu:  18 euros 

Entrades: www.musicasolidaria.org

  Museu del monestir

Santuari de Mijaran - Vielha 

www.musicasolidaria.org 

Oficina de turisme de Vielha 

Quintet amb clarinet de Mozart i quintet per a cordes de Schubert.

solistes de la OAUB 

Genestar, clarinet 

Catedral de la Seu d’Urgell 

www.musicasolidaria.org 

Concerto grosso nº 5 de Haendel 

Divertimento K136 en re major de Mozart 

Serenata per a cordes op 48 de Tchaikovsky 

GonçalComellas, director 

Esglesia de Sant Pere, Ripoll (monestir) 

Festival de Musica Clàssica de Ripoll 

www.musicasolidaria.org 

Museu del monestir 

quintet per a cordes de Schubert. 



 

Programa: Divertimento k136 i k138 de Mozart

  Concert per violi i orquestra en mi major, BACH

  Concert per a piano i orquestra en re menor, BACH

Intèrprets: OAUB 

  GonçalComellas, director

  Carlos Rafael Martinez Arroyo, violí

  Michael Andreas Haeringer, piano

 

Concert Nº 15 

Lloc:   Esglesia de Sant Jaume, Tivissa

  Festival “Les nits a la Baranova”

Data:  20/08/16 

Hora:  22:00h 

Preu:  18 euros 

Entrades: www.musicasolidaria.org

  Ajuntament de Tivissa

  Oficina de Turisme

Programa: Divertimento k136 i k138 de Mozart

  Concert per violi i orquestra en mi major, BACH

  Concert per a piano i orquestra en re menor, BACH

Intèrprets: OAUB 

  GonçalComellas, director

  Carlos Rafael Martinez Arroyo, violí

  Alba Ventura, piano

 

UN PROJECTE AMB FORT IMPACTE SOCIAL: L

Actualment, la pobresa infantil és una realitat. 

desprotegits i amb més risc de sofrir les conseqüències de la pobresa. 

nens i nenes. Segons l’IDESCAT, al 2014,

pobresa o exclusió social és d'un

material severa.   

  

Divertimento k136 i k138 de Mozart 

Concert per violi i orquestra en mi major, BACH 

Concert per a piano i orquestra en re menor, BACH 

nçalComellas, director 

Carlos Rafael Martinez Arroyo, violí 

Michael Andreas Haeringer, piano 

Esglesia de Sant Jaume, Tivissa 

Festival “Les nits a la Baranova” 

www.musicasolidaria.org 

Ajuntament de Tivissa 

Oficina de Turisme 

Divertimento k136 i k138 de Mozart 

Concert per violi i orquestra en mi major, BACH 

Concert per a piano i orquestra en re menor, BACH 

GonçalComellas, director 

Carlos Rafael Martinez Arroyo, violí 

Alba Ventura, piano 

IMPACTE SOCIAL: LA LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL

, la pobresa infantil és una realitat. Els infants formen part dels col·lectius més 

desprotegits i amb més risc de sofrir les conseqüències de la pobresa. A Catalun

IDESCAT, al 2014, la població de menys de 16 anys 

ocial és d'un 28,8% (360.700 nens), i un 8,7% ja pateix

 

A LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL 

Els infants formen part dels col·lectius més 

A Catalunya hi ha 1.185.386 

 que viu en risc de 

ja pateix de privació 



 

 

Sota el programa “Contra la pobresa infantil”, 

diferents Càritas Diocesanes de Catalunya per orientar les famílies a l’hora 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 vestits.

 

VENDA D’ENTRADES I FILA 0 

A banda de la venda d’entrades

través de la web www.musicasolidaria.org

vulguin fer la seva aportació, tot i que no puguin assistir als concerts. 

 

Les aportacions es poden fer a través de transferència al compte corrent 0182

0200018386, tant per internet com a través de les ofic

disposarà de 10 entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir 

d’altra manera, transcendint el fet estrictament musical. 

Segons explica Albert Flotats, director de Fundació Música Solidària, 

siguin més que uns excel·lents espectacles musicals. Volem que el públic surti dels nostres concerts 

convençut que ha col·laborat a ajudar a la tasca que desenvolupa Cà

destinada als projectes per lluitar contra la pobresa infantil”.

 
EL PROJECTE MUSICAL I DE TERRITORI

L’Orquestra UNESCO Barcelona i els seus solistes presenten en aquests 24 concerts un ampli 

repertori d’obres que van des 

d’orquestra de cambra, simfònica o en grups de cambra. Diem que també és un projecte de territori 

donat que volem fer arribar aquests concerts per tot el territori català. Fent arribar la músi

on no hi arriba tant sovint i a persones que difícilment podrien anar

entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir d’altra manera, 

transcendint el fet estrictament musical.

  

Sota el programa “Contra la pobresa infantil”, Càritas porta a terme diverses accions des de les 

diferents Càritas Diocesanes de Catalunya per orientar les famílies a l’hora d’accedir a recursos 

comunitaris de caire educatiu i sanitari,  a més de proporcionar ajudes per atendre a necessitats 

, medicaments, educació i vestits.  

 

banda de la venda d’entrades, que es poden adquirir a diversos punts de la població, 

www.musicasolidaria.org, s’ha habilitat una Fila 0 per a persones i entitats que 

tot i que no puguin assistir als concerts.  

es aportacions es poden fer a través de transferència al compte corrent 0182

ant per internet com a través de les oficines de BBVA i Catalunya Caixa

disposarà de 10 entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir 

d’altra manera, transcendint el fet estrictament musical.  

lica Albert Flotats, director de Fundació Música Solidària, “Volem que aquests concerts 

siguin més que uns excel·lents espectacles musicals. Volem que el públic surti dels nostres concerts 

convençut que ha col·laborat a ajudar a la tasca que desenvolupa Càritas i que la seva aportació serà 

destinada als projectes per lluitar contra la pobresa infantil”. 

EL PROJECTE MUSICAL I DE TERRITORI 

L’Orquestra UNESCO Barcelona i els seus solistes presenten en aquests 24 concerts un ampli 

 del barroc fins a compositors del segle XX, t

d’orquestra de cambra, simfònica o en grups de cambra. Diem que també és un projecte de territori 

donat que volem fer arribar aquests concerts per tot el territori català. Fent arribar la músi

on no hi arriba tant sovint i a persones que difícilment podrien anar-hi. Càritas disposarà de 10 

entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir d’altra manera, 

transcendint el fet estrictament musical. 

 

Càritas porta a terme diverses accions des de les 

diferents Càritas Diocesanes de Catalunya per orientar les famílies a l’hora d’accedir a recursos 

comunitaris de caire educatiu i sanitari,  a més de proporcionar ajudes per atendre a necessitats 

, que es poden adquirir a diversos punts de la població, on-line a 

s’ha habilitat una Fila 0 per a persones i entitats que 

es aportacions es poden fer a través de transferència al compte corrent 0182-1799-29-

Catalunya Caixa. A més, Càritas 

disposarà de 10 entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir 

“Volem que aquests concerts 

siguin més que uns excel·lents espectacles musicals. Volem que el públic surti dels nostres concerts 

ritas i que la seva aportació serà 

L’Orquestra UNESCO Barcelona i els seus solistes presenten en aquests 24 concerts un ampli 

del barroc fins a compositors del segle XX, tant en formacions 

d’orquestra de cambra, simfònica o en grups de cambra. Diem que també és un projecte de territori 

donat que volem fer arribar aquests concerts per tot el territori català. Fent arribar la música a llocs 

hi. Càritas disposarà de 10 

entrades de lliure disposició per lliurar entre persones que no hi podrien accedir d’altra manera, 



 

 

FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDÀRIA

amb la voluntat d’organitzar concerts solidaris, entenent

solidària. Cada concert es converteix en la visualització i la reflexió 

principal actiu de la Fundació Música Solidària és l’Orquestra Amics Unesco Barcelona, sota la 

direcció de Gonçal Comellas. 

Entre els projectes socials que ha portat a terme, recentment ha fet 

junt a Estrella Morente en benefici de la Fundación Vicente Ferrer per  al Programa Nutricional per a 

dones amb SIDA. 

 

ORQUESTRA UNESCO BARCELONA,

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 Sebastian, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Aud

Zaragoza. La OAUB neix el 2013, amb la voluntat de co

entorn, amb la màxima exigència de qualitat i amb una finalitat eminentment social.

LA FUNDACIÓ ANTIGUES CAIXES CATALANES I 

AL TERRITORI - La majoria d’accions culturals i socials que porta a terme la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes, continuadora de les obres socials de les antigues Caixes de Manlleu, Sabadell i 

Terrassa a Catalunya, es realitzen en col

CatalunyaCaixa.  

Entre els seus objectius està la de 

progrés humà, educatiu i cultural, tot suscitant una con

responsable que impliqui persones i institucions.

 

Actualment difon la cultura a tot el territori i ajuda a la difusió dels professionals que treballen en 

àmbits tan diversos com la música, la pintura, la literatura, el 

comparteix aquests mateixos objectius i manté un acord de col·laboració amb la  FACC per fer

possibles.  

 

 

  

FUNDACIÓ MÚSICA SOLIDÀRIA, MÚSICA I ACCIÓ SOCIAL - La Fundació Música Solidària neix 

amb la voluntat d’organitzar concerts solidaris, entenent-los com una eina eficaç de col·laboració 

solidària. Cada concert es converteix en la visualització i la reflexió sobre una realitat social. El 

principal actiu de la Fundació Música Solidària és l’Orquestra Amics Unesco Barcelona, sota la 

Entre els projectes socials que ha portat a terme, recentment ha fet una gira de 4 concerts solidaris 

junt a Estrella Morente en benefici de la Fundación Vicente Ferrer per  al Programa Nutricional per a 

ORQUESTRA UNESCO BARCELONA, MÚSICA I COMPROMÍS - L’Orquestra 

e 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 Sebastian, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Aud

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.

LA FUNDACIÓ ANTIGUES CAIXES CATALANES I EL GRUP BBVA, CULTURA DE PROXIMITAT

La majoria d’accions culturals i socials que porta a terme la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes, continuadora de les obres socials de les antigues Caixes de Manlleu, Sabadell i 

Terrassa a Catalunya, es realitzen en col·laboració amb el Grup BBVA, format per BBVA i 

Entre els seus objectius està la de realitzar iniciatives socials i culturals dirigides a promoure el 

progrés humà, educatiu i cultural, tot suscitant una consciència ciutadana, participativa,

responsable que impliqui persones i institucions. 

ifon la cultura a tot el territori i ajuda a la difusió dels professionals que treballen en 

àmbits tan diversos com la música, la pintura, la literatura, el teatre o el circ. 

comparteix aquests mateixos objectius i manté un acord de col·laboració amb la  FACC per fer

 

La Fundació Música Solidària neix 

los com una eina eficaç de col·laboració 

sobre una realitat social. El 

principal actiu de la Fundació Música Solidària és l’Orquestra Amics Unesco Barcelona, sota la 

una gira de 4 concerts solidaris 

junt a Estrella Morente en benefici de la Fundación Vicente Ferrer per  al Programa Nutricional per a 

L’Orquestra Amics UNESCO 

e 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 Sebastian, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Auditorio de 

a musical i cultural del nostre 

entorn, amb la màxima exigència de qualitat i amb una finalitat eminentment social. 

CULTURA DE PROXIMITAT 

La majoria d’accions culturals i socials que porta a terme la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes, continuadora de les obres socials de les antigues Caixes de Manlleu, Sabadell i 

, format per BBVA i 

realitzar iniciatives socials i culturals dirigides a promoure el 

ciència ciutadana, participativa, compartida i 

ifon la cultura a tot el territori i ajuda a la difusió dels professionals que treballen en 

o el circ. El Grup BBVA 

comparteix aquests mateixos objectius i manté un acord de col·laboració amb la  FACC per fer-los 



 

 

CÀRITAS CATALUNYA - Des de l’any 1992, Càritas Catalunya és l’òrgan de l’Església que s’ocupa de 

l’acció caritativa i social. Està constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, 

Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell

Càritas Catalunya té com a missió la realització de la tasca evangelitzadora de l’Església mitjançant 

l’acció caritativa i social en les diòcesis de Catalunya.  Es preocupa de la promoció de la persona i el 

seu desenvolupament integral. Per això estableix com a objectius propis:

trobada, de diàleg i d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes i

coordinar les activitats dels seus membres i gestionar actuacions concretes sobre els assumptes i 

programes comuns en l’àmbit territorial.

 

AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL 

del Departament de Cultura té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que 

l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integrit

S’encarrega de gestionar i promocionar els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de 

Catalunya entre els quals els troba 

l’Agència treballa per dinamitzar el

públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint 

estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals; f

cultural amb el desenvolupament territorial i paisatgístic 

dels equipaments; millorar-ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar 

les pràctiques associades a la conservació i divulgació d’aque

 
DADES D’INTERÈS DEL CONCERTS A SANTES CREUS
 
Data: dissabte 16 de juliol de 2016

Hora: 22,15h 

Lloc: Reial Monestir de Santes Creus

Preu: 20 euros 

 
Punts de venda:
Reial Monestir de Santes Creus

Càritas Valls – c/ Portal nou, 1,  Valls

Oficina de Turisme de Valls – 

On-line a través de www.musicasolidariaria.org

 

Contactes de premsa: 

FACC / FMS: Tel. 669 888 316 

Més informació: 
www.musicasolidariaria.org     

www.fcaixescatalanes.cat 

Des de l’any 1992, Càritas Catalunya és l’òrgan de l’Església que s’ocupa de 

constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, 

Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell, Vic, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.  

Càritas Catalunya té com a missió la realització de la tasca evangelitzadora de l’Església mitjançant 

ó caritativa i social en les diòcesis de Catalunya.  Es preocupa de la promoció de la persona i el 

seu desenvolupament integral. Per això estableix com a objectius propis: actuar com a espai de 

trobada, de diàleg i d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes i de les institucions que en formin part

oordinar les activitats dels seus membres i gestionar actuacions concretes sobre els assumptes i 

programes comuns en l’àmbit territorial. 

AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL –  L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que 

l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència. 

’encarrega de gestionar i promocionar els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de 

Catalunya entre els quals els troba el Reial Monestir de Santes Creus. Entre les seves funcions, 

inamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents 

ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint 

ol·laboració amb els ens locals; fomentar la vinculació del patrimoni 

ral amb el desenvolupament territorial i paisatgístic i fomentar l’ús del patrim

ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar 

les pràctiques associades a la conservació i divulgació d’aquest patrimoni. 

DADES D’INTERÈS DEL CONCERTS A SANTES CREUS: 

de juliol de 2016 

Lloc: Reial Monestir de Santes Creus 

Reial Monestir de Santes Creus 

c/ Portal nou, 1,  Valls 

 c/ Cort, 61, Valls 

www.musicasolidariaria.org  (sense comissions) 

  i  937 346 736 comunicacio@fcaixescatalanes.cat

Des de l’any 1992, Càritas Catalunya és l’òrgan de l’Església que s’ocupa de 

constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, 

Càritas Catalunya té com a missió la realització de la tasca evangelitzadora de l’Església mitjançant 

ó caritativa i social en les diòcesis de Catalunya.  Es preocupa de la promoció de la persona i el 

ctuar com a espai de 

de les institucions que en formin part, i 

oordinar les activitats dels seus membres i gestionar actuacions concretes sobre els assumptes i 

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que 

sostenibilitat i eficiència. 

’encarrega de gestionar i promocionar els museus, monuments i jaciments de la Generalitat de 

Entre les seves funcions, 

patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents 

ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint 

omentar la vinculació del patrimoni 

omentar l’ús del patrimoni cultural i 

ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar 

comunicacio@fcaixescatalanes.cat 


