
Presenta: 

Neus Albis 

II 
CONCERT 
MUSICAL 

 escoles cooperatives 

Dissabte, 18 de desembre de 2010 a les 11 h. 

Auditori Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears 

CONCERT BENÈFIC  PER A 

Organitza 

Col·labora: 

Patrocina: 



 
 

 
MATA DE JONC 
- “Bon dia” (Lluís Gavaldà) 

- “Una vaca amb un vedell en braços”(Raimon) 

    AULA BALEAR 
- “Ja s'acosta la diada”(K. G. Hering) 

 
GORG BLAU (Sant Felip Neri) 
- “I have a dream” (ABBA, del musical Mamma mia) 

 
ES LICEU 
- “White christmas” (Irving Berlin) 
- “We are the world” (Michael Jackson & Lionel Richie) 

 ES LLEDONER 

- “Res no és mesquí” (J.M. Serrat) 
- Poema recitat "Ho sap tothom i és profecia" de J. 

V. Foix amb l'acompanyament musical de "Paraules 
d'amor". 

 CIDE 
- “Mireu els meus ànecs”(Popular) 

- “Nadal” (Adaptació de "Navidad lunnis" - Daniel Cerdà i 

Jaume Copas) 

 ARTS i SONS 
- “In a sentimental mood”(Duke Ellington) 
- “When sunny gets blue” (Marvin Fischer) 

En la seva segona edi-

ció, les cooperatives 

d’ensenyament presen-

tam avui aquest concert 

de música que els nos-

tres nins i joves han pre-

parat amb esforç i dedi-

cació. 
 

Aquesta iniciativa sorgí 

de la inquietud per do-

nar a conèixer el nostre 

treball musical amb una 

trobada  d’intercanvi i 

de cooperació conjunta 

amb totes les cooperati-

ves d’ensenyament.  
 

La cooperació ha fet 

possible aquest esdeve-

niment no només en el 

seu caire musical sinó 

també en la vessant soli-

dària: tota la recaptació 

d’aquest concert anirà 

destinada a l’associació 

DEBRA(persones afec-

tades per la malaltia de 

la pell de papallona).  

DEBRA (Associació 

d’Epidermolisis Bullosa 

d’Espanya) és una enti-

tat sense ànim de lucre 

formada per persones 

afectades per EB, profes-

sionals socio-sanitaris i 

col·laboradors. 

Fundada l’any 1993, està declarada d’ UTILI-

TAT PÚBLICA per el Ministeri de l’Interior. 
ACTUACIONS 

Oferir orientació i assistència socio-
sanitària a persones amb EB i les seves 
famílies. Informar, assessorar i fomentar 
el coneixement de la malaltia, en l’àmbit 
mèdic i social. 
Fomentar i finançar estudis i projectes 
d’investigació i difondre els avanços a 
nivell internacional. 
Promoure l’intercanvi d’experièncias i el 
recolzament mutu entre afectats i fami- 
liars. 
Desenvolupar projectes que millorin la 
qualitat de vida dels afectats. 
Defensar els drets dels afectats en el 
marc del sistema socio-sanitari públic. 
Assolir el reconeixement sobre les neces-
sitats de la malaltia en el sistema públic. 
Recaptar diners per finançar totes las acti-
vitats de l’associació. 
              

Més informació a: www. debra.es 

EL CONCERT PROGRAMA 


