14è CONCERT MÚSICA PER LA SOLIDARITAT
a favor del "PROJECTE AIRE"
pel TALLER JERONI DE MORAGAS

ORQUESTRA DILETANT DE CATALUNYA

Concertino: Gerard Claret · Solista : Patricia de No
Director : Marzio Conti
TEATRE AUDITORI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
18 d'Abril de 2021 / 18:00H / Preu : 15€
Venda d'entrades per internet : www.tasantcugat.cat
Fila Zero i donatius a:
IBAN: ES17 3140 0001 9200 1345 4100.
CONCERT TAMBÉ EN "STREAMING" A:
www. ibvkjebkjbkjdbdbt

Col.laboradors:

Patrocinadors:

Música per la Solidaritat
La 14ª edició del concert benèfic anual organitzat pel Rotary Club de Sant
Cugat del Vallès, anirà destinada al Taller Jeroni de Moragas. Objectius:
Adequar la renovació de l’aire d’una sala de tallers ocupacionals a les
condicions sanitàries adients amb la situació generada per la COVID Pots
col·laborar: Venint al concert presencialment o via online o amb una
aportació a la fila zero. Fila zero Compte ES173140 0001 9200 1345 4100
indicant Música per a la solidaritat 2020.
ELS MÚSICS SOLIDARIS D’AQUESTA EDICIÓ SÓN :
L’orquestra Diletant de Catalunya, formada per músics amateurs, compta amb
la presència del violinista Gerard Claret com a concertino i en aquesta ocasió
amb la col·laboració de Patricia de No com a flauta solista. Interpretaran
obres de W.A.Mozart, sota la batuta del director italià Marzio Conti.
L’Orquestra diletant de Catalunya neix amb la voluntat de fomentar la
pràctica musical de qualitat fora de l’àmbit professional musical. Vol reunir
amants/diletants de la música clàssica amb l'objectiu de compartir una
vivència musical des de l'òptica de diferents experiències de vida per
construir i assolir junts un producte final d'alt nivell interpretatiu. El
projecte és una aportació important de cara a la presència i al gaudi de la
música clàssica entre els ciutadans i està liderat i executat per professionals
reconeguts de nivell internacional.
ELS BENEFICIARIS :
El Taller Jeroni de Moragas és una cooperativa d’iniciativa social que
treballa des de l’any 1973, per la inclusió soci laboral de persones amb
trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental. Vetlla per la
qualitat de vida de les persones i la recerca d’oportunitats per a aquest
col·lectiu. És una entitat de Sant Cugat del Vallès que te un impacte social de
reconeguda trajectòria; tant en l’àrea de serveis socials, com en l’àrea de
serveis per a les empreses i serveis d’inserció laboral.

Per veure el programa del concert
escaneja el codi QR

