Música per a la solidaritat 2017
Música per a la solidaritat és un concert benèfic organitzat anualment pel Rotary
Club de Sant Cugat del Vallès per recaptar fons destinats a una entitat que desenvolupi
tasques humanitàries i socials rellevants a la nostra ciutat.
La 10ª edició d’aquest concert està destinada a la Llar d’Avis de la Parròquia, per
ajudar a aquesta entitat en la seva tasca d’activitats i serveis a la gent gran de Sant Cugat.
Per col·laborar en aquest projecte solidari, el millor que pots fer es assistir al concert i
si no pots venir, fer una aportació a la fila zero és una bona alternativa.
Fila zero:
Compte: ES47 0182 8309 5002 0177 1147
Assumpte: Pel Concert benèfic Música per a la solidaritat

El Concert
L’artista solidari d’aquesta edició és el Sr. Vicens Grané i Calvó, organista de diferents
parròquies de San Sebastian, Madrid, Bilbao, Sta. Maria del Mar i actualment de la
Parròquia de Matadepera i del Carme de Terrassa, ha fet molts concerts d’orgue a Barcelona, Madrid, Tremp, Castelló d’Empúries, Sort, Gerri de la Sal i a la catedral de Coria
(Càceres). És especialista en interpretacions al orgue de peces musicals clàssiques i ens ha
preparat aquest programa per el 10è concert de Música per a la Solidaritat:
“Trumpet Voluntary” de Henry Heron (Segle XVIII)
“Aria” de la música aquàtica de Haendel
“Canon” de Pachelbel
“Fuga” de Jo.P. Kirnberber (1721-1783)
“Pastoral” de L. Niedermeyer (1802 -1861)
“Fuga” de J.S. Bach (1685 - 1750)
“Coral” de la cantata 147 de J.S. Bach
“Andantino” de César Frank
“Sortida” de B- Marcello
Petit fragment del “Preludi en mi menor” de Bach

Beneficiaris: La Llar d’Avis de la Parròquia
Aquesta entitat Santcugatenca va ser creada per un grup de voluntaris l’any 1980 amb
l’impuls i recolzament de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià (Monestir), essent Rector
Mn. Juli Nàjera, a fi de poder donar caliu, salut i qualitat de vida a les persones grans sense
distincions.
Els objectius de la Llar d’avis son promoure el benestar de la gent gran de Sant Cugat des
de la vessant social i lúdica més actualitzada: teatre, patchworks, jocs de taula, perruqueria, música, ceràmica i properament amb horts urbans.

