
24 de gener 2017.  
17,30h (1r torn) i 19,30 (2n torn)

Hi participa:

PRESENTA:

La Unió de Cooperatives de 
Treball Associat de les Illes 
Balears (UCTAIB) és una 
organització empresarial 
plurisectorial que representa 
les cooperatives de treball, des 
de l’any 1986, davant la 
necessitat de les cooperatives 

de crear un marc de referència 
comú per defensar els interessos del col·lectiu i millorar la 
gestió sòcioempresarial. 

Aquests temps de crisi han reforçat el món del 
cooperativisme, però ha minvat el poder econòmic de totes 
les associacions i federacions que sense ànim de lucre, 
ajuden als estaments més febles de la 
societat, i és per això que estam 
orgullosos de representar aquest vuitè 
concert solidari, aportant el nostre gra 
de sorra a cada una de les 
associacions que participen cada any. 

Moltes gràcies a tots per participar-hi. 

Amb la col·laboració de:

A càrrec de les escoles cooperatives

www.trapoymocho.com

http://www.trapoymocho.com
http://www.trapoymocho.com


Les iniciatives que, ara fa més 
d'un any, van sorgir d’un grup 
de persones de Sóller per fer 
arribar ajuda humanitària als 
camps de refugiats de Grècia 
derivats del conflicte bèl·lic a 
Síria, han aportat un petit -en 
relació a la magnitud del 
drama- però a la vegada gran, 
granet d’arena a fer més 
suportables les condicions de 
vida a milers de refugiats. 

La plataforma ‘Sóller amb els Refugiats’ només amb la campanya 
d’apadrinament de motxilles el passat novembre de 2016 
informaven que «s’ha aconseguit fer arribar ajuda directa a 1.700 
persones en situació límit». Aquest col·lectiu ha realitzat en 
aquest temps quatre viatges a Grècia amb la finalitat que els 
ajudes econòmiques arribessin al seu destí de forma «segura i 
efectiva».  Intervencions d'aquest col·lectiu a l'illa de Lesbos, al 
camp d'Idiomeni en dues ocasions i finalment a Tessalònica 
atenent les primeres necessitats de gent retornada a la frontera 
des de la república de Macedònia. En aquests moments s'estan 
plantejant seriosament el cinquè viatge per  pal·liar els efectes  
hivernals que pateixen actualment els camps de refugiats. 

Des de la plataforma ‘Sóller amb els Refugiats’ vos agraïm la 
vostra participació en aquest concert cooperatiu solidari, gràcies 
al que  confiam poder apadrinar moltes  motxilles per minimitzar 
el més possible  la situació dels refugiats.

Programa 
1r torn 17,30 
ES LICEU  

“Qualsevol nit pot sortir el sol” de J. Sisa 
“I’d Like to Teach the World to Sing” de The Hillside Singers 

ES LLEDONER  
“Hallelujah” de Leonard Cohen 

GORG BLAU  
“Mirall de Pau” de David Melgar 

SON VERÍ NOU  
"Can't stop the feeling” de Justin Timberlake 

MANJON  
“Batumanjon” de professorat Col·legi Manjón 

2n torn 19,30 
 ART I SONS 

“Aranya de sostre” de Josep Vila Casanyes 
“Cançó de bres per una princesa negra” d’Antoni Rodriguez 

AULA BALEAR  
“Conte musical: Peter el fantasma” d’Aula Balear 

MATA DE JONC 
“Kukué” d’Eva Ugalde 

“Red Boots on” de Bob Chilcott 
  

CIDE 
 “The Beatles in Revue” arremjaments d’Ed Lojeski 


