La Fundació Comtal organitza el concert solidari
“Molt més que gospel” a Santa Maria del Mar


El concert tindrà lloc el proper 5 d’abril a les 20.30h a la Basílica de Santa
Maria del Mar.



La Coral Súnion, dirigida per David Suárez, posarà veu, art i espectacle al
concert.



L’escola Dance Emotion i un grup de joves y professionals de la Fundació
Comtal ballaran i cantaran algunes cançons juntament amb el cor.

03 de abril de 2019
La Fundació Comtal continua celebrant el seu 25è aniversari organitzant el concert
solidari “Molt més que gospel” el pròxim dia 5 d’abril a l’emblemàtica Basílica de Santa
Maria del Mar (Plaça de Santa Maria, 1, 08003 Barcelona) de 20.30 h a 22 h.
La Coral Súnion, dirigida per David Suárez, serà la protagonista de la nit i posarà la
seva veu i el seu art per una bona causa: ajudar a que tot infant i jove que viu
situacions de vulnerabilitat, tingui una oportunitat de futur. La coral està formada per
pares, mares, antics alumnes, amics i amigues de l'Escola Súnion de Barcelona, on
cada dilluns assagen per donar el millor de si mateixos.
A més a més, l’espectacle comptarà amb l’actuació de l’escola Dance Emotion, dirigida
per David Cascón i Vivian Vera, apassionats dels balls socials i la dansa, i amb les
veus d’un grup de joves i professionals de la Fundació Comtal que s’han volgut sumar i
cantaran algunes de les cançons que hi ha preparades per aquest dia.
Les entrades es poden adquirir a través d’Atrápalo fent clic aquí o bé directament a la
taquilla el mateix dia 5 d’abril. El cost és de 15 € per persona i tot el recaptat es
destinarà íntegrament millorar la vida d’infants, joves i famílies en situació de
vulnerabilitat del Casc Antic de Barcelona.
Amb aquest esdeveniment, la Fundació Comtal continua commemorant que fa 25 anys
que desenvolupa projectes d’acció social per millorar la vida de les persones que més
ho necessiten. Durant aquest temps l’entitat ha atès un total de 47.000 persones.
--------------------------------------------------------------------------------------La Fundació Comtal és una entitat sense ànim de lucre que porta 25 anys dedicada a l’educació i la inserció social i
laboral d’infants i joves en situació de vulnerabilitat al Casc Antic de Barcelona. Convençuts que tothom es mereix una
oportunitat, lluiten per millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides més enllà de la seva procedència,
situació econòmica o familiar. No només els acullen, acompanyen, orienten i formen, sinó que també els ajuden a
resoldre els problemes amb què es troben a l’escola o amb la família, i a trobar feina.

Per a més informació, podeu dirigir-vos a:
Andrea Waring. Comunicació i Fundraising de la Fundació Comtal
Tels. 609 73 43 40 i 93 295 46 36
comunicacio@comtal.org www.comtal.org

