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Qui som?

Els escolans volen cantar per Haití
Santoral
Evangeli
Arxiu de notícies
Divendres 5 de març, a les 20.30h, l'Escolania oferirà un concert benèfic a la Basílica de Santa Maria del Mar de
Llibres electrònics
Bíblia Catalana

Barcelona per donar suport a l'ONG InteRed, que està ajudant els damnificats pels terratrèmols d'Haití.

Abadia de Montserrat, 18 feb. 10

Interconfessional
A partir d'una iniciativa dels propis nois, que es preguntaven com podien ajudar la població que va patir els efectes
Enllaços

dels terratrèmols d'Haití, van decidir oferir el seu millor valor: la veu. Es van posar en contacte amb l'ONG InteRed,
que pertany a la Institució Teresiana, molt vinculada amb l'Escolania, i que està realitzant tasques humanitàries amb
els damnificats d'Haití, per fer-los arribar la recaptació del concert benèfic que oferiran el proper divendres 5 de març,
a les 20.30h, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Flama.info és una
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cristiana i catalana

A la pàgina web de l'Escolania (www.escolania.cat) hi ha la informació completa sobre aquest concert, que dirigirà

dedicada a la

Bernat Vivancos i acompanyarà al piano l'escolà Albert Cano. Les entrades es poden adquirir prèviament trucant als

divulgació de notícies

telèfons: 93 215 15 99 (Centre Passatge) / 93 352 44 54 (Escola Arrels). També se'n poden aconseguir fent

d’àmbit religiós,

directament l'ingrés de 15€ (preu de l'entrada) al número de compte 2100 0828 61 0104536912, i enviar el justificant

social i cultural des

a l'adreça electrònica escolania.haiti@gmail.com.

de la perspectiva
cristiana.

InteRed és una ONG de Desenvolupament creada l'any 1992 per la Institució Teresiana amb l'objectiu d'impulsar, des

Patrocinat per

de la societat civil, una Xarxa d'Intercanvi i Solidaritat (InteRed) entre grups socials, pobles i cultures. La seva finalitat
és collaborar en la transformació de la realitat socioeconòmica actual generadora d'injustícia, i lluitar contra la
pobresa, les desigualtats i l'exclusió.

InteRed treballa a través de processos socioeducatius i des d'un enfocament de drets humans i de gènere. Promou
valors com la participació, la corresponsabilitat, la confiança mútua i el treball en equip en el desenvolupament de les
activitats. InteRed està integrada per 9 delegacions en diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol, 26
organitzacions de 15 països i diferents moviments socials.
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Opcions:

Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'agencia Flama.info o bé d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre.
Per a qualsevol dubte entreu a l’apartat contacte/suggeriments.
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