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El 7 de juny, junts contra la pobresa infantil,  
un concert solidari a benefici del Casal dels Infants 

 

Joan Tena, Pedro Javier Hermosilla, Albert Fibla, Andreu Rifé, Ayala i Litus 
protagonitzaran un concert per donar suport als infants del nostre país 
que viuen amenaçats per la pobresa  

 

 

 

 
Concert solidari ‘Junts contra la pobresa infantil’ 

 
 

Dijous 7 de juny, a les 21 hores 
a la Sala Be Cool 

 
[Pl. Joan Llongueras, 5 – Barcelona] 
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Falten pocs dies perquè el curs escolar arribi a la seva fi, però al Casal dels Infants 
seguim treballant per donar respostes al llarg de tot l’any.  

Un any més, volem garantir que tots els infants i joves en risc d’exclusió social puguin 
tenir un suport a l’estiu i seguir lluitant per trencar el cercle de la pobresa. Tots els 
esforços, per petits que siguin, són necessaris en el context actual. El compromís de 
totes i tots pot garantir noves oportunitats de futur per als infants i joves més 
vulnerables. 

Cantautors compromesos 

Per aconseguir un suport extraordinari, un cop més, la Sala Be Cool cedeix el seu 
espai i acull un concert solidari el proper dijous 7 de juny a les 21.00 hores.  

Al concert hi actuaran sis cantautors que han unit la seva veu per la lluita contra la 
pobresa infantil al nostre país, engegant aquesta iniciativa solidària. Tots ells 
sumaran talent i compromís per donar un suport extraordinari a la tasca del Casal 
dels Infants en la lluita contra les desigualtats socials. 

El productor i músic Joan Tena, que ha 

gravat diferents àlbums com a cantant 
(Cosas que pasan, 2003 i Dos maneras, 2007) i 
ha realitzat diverses produccions 
discogràfiques. També és compositor de 
temes interpretats per altres artistes com 
Pedro J. Hermosilla, Nena Daconte, Mai 
Meneses, etc. Actualment el Joan està 

component el seu proper disc, produeix projectes a d’altres músics, i toca cada nit 
per diversos locals i sales de Barcelona. 

Albert Fibla, periodista de carrera fins que 

va decidir guanyar-se la vida cantant,  
compta amb quatre discos al mercat: 
‘Senzill’ (2004), ‘El vals de la ingenuïtat’ 
(2006), ‘El món es mou’ (2008) i ‘En directe al 
Barnasants’ (2010), a més de 
reconeixements i premis diversos (dues 
edicions del concurs Èxit, dues més del 

Premi Cerverí, Premi Enderrock 2008, entre d’altres).  
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Litus ha participat en diferents projectes musicals des 

de ben jove, com els Mutis, mentre paral·lelament 
actuava a diferents sales del país, Itàlia i Irlanda. Ha 
col·laborat professionalment amb Joan Tena, així com 
amb d’altres artistes com Vega, Hugo i Rojas. Al 2005 
forma part de la banda de Paul Carrack en la seva gira per 
Espanya. El 2005 enregistra el seu primer disc en solitari: 
El sur del cielo (2005). Més recentment ha format part de 
la BSO de ‘Carlitos’, pel·lícula de l’Emilio Aragón, i 
actualment reballa en el seu segon disc. 

Andreu Rifé acaba de publicar el seu 

tercer disc, Ping pong, amb la seva 
banda. També és conegut per la seva 
faceta d’actor, i encara el recordem pel 
seu paper de metge a la sèrie ‘Polseres 
vermelles’. Aquest estiu l’Andreu 
comença el rodatge de la segona 
temporada de la sèrie.  Aquí podeu 
donar un cop d’ull a la seva trajectòria 

completa: www.andreurife.com.  

Ayala és una banda de pop-rock formada a Barcelona el 

2006, liderada per Roger López Ayala, amb tres discos al 
mercat: La historia de mi máquina de escribir i Cuando seas 
padre comerás huevos i Si no lo veo no lo creo. 

 

Pedro Javier 
Hermosilla va ser actor 

abans que músic, facetes que ha compaginat durant 
alguns anys. La seva carrera musical s’ha consolidat 
amb cançons com Me he perdido, Estela me espera, 
Camisas amarillas o Camino de Madrid, i amb discos 
com Por un ratito en tus oídos (2004), Tres y... (2007) i 
Nada se escapa (2009). 
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Durant el concert, es farà el sorteig de diferents obsequis, regals cedits per empreses 
que han volgut implicar-se amb la causa del Casal i col·laboren dia a dia amb 
nosaltres per donar suport a moltes persones que viuen amenaçades per la pobresa. 

Des del Casal dels Infants ens comprometem amb més de 6.000 infants, joves i 
famílies fent-los costat, dia a dia, per millorar les seves condicions i poder donar-los 
esperança i un futur.  I ho fem amb el suport de centenars de voluntaris i voluntàries 
que s’impliquen en els projectes socials per donar respostes concretes i profitoses. 

Cada entrada/donatiu és de 10€. Amb el suport de totes i tots continuarem 
transformant la realitat de les persones més vulnerables. Podeu aconseguir les 

vostres entrades anticipades al Casal dels Infants (c. Junta de Comerç 16, Pral. 1a / 

Tel: 93 317 00 13), o comprar-les el mateix dia del concert a la Sala Be Cool (pl. Joan 
Llongueras, 5). 

Per als que no hi pugueu assistir, però vulgueu col•laborar en el projecte, ho podeu 

fer a través de la Fila 0, fent una aportació econòmica al CC: 2100 3001 62 
2500027076. 
 
El teu compromís és la seva oportunitat! T’esperem el dijous 7 de juny a la Sala Be 
Cool! 

La suma d’esforços és transformadora 
 
La pobresa amenaça 1 de 4 infants al nostre país. La crisi pot tenir conseqüències 
irreversibles en el seu futur, en el nostre futur. Al Casal cada vegada estem més 
convençuts que les dificultats es combaten sumant més complicitats encara. Gràcies 
a la suma d’esforços cerquem oportunitats per als infants en risc. Som moltes 
persones que cada dia ens comprometem amb més de 6.000 infants i les seves 
famílies: fent-los costat, sostenint-los, transformant la seva realitat en oportunitats i 
esforç per seguir endavant, per sortir-se’n malgrat tot. 
 
Al Casal volem donar aquesta esperança. Invertim en la igualtat d’oportunitats de 
molts infants en risc, i no ho fem sols. Ho fem amb la complicitat de moltes persones 
que, com els protagonistes del concert, ens movem pel canvi social, per la igualtat 
d’oportunitats i per construir un futur millor des de l’acció, fent del lema de l’entitat - 
‘Persones per persones’ - una realitat. 
 
El concert, a més de reunir cantautors de renom, pretén sumar-se a l’esforç del Casal, 

entitat que des de fa gairebé 30 anys concentra la tasca en millorar els barris del 
país on es concentren desigualtats socials, amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida dels infants i famílies en risc d’exclusió social.  
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Més informació 

Enric Canet 
(ecanet@casaldelsinfants.org) 
Tels. Contacte: 93 317 00 13 / 629 048 479 

 
Raquel Ortega 
(rortega@casaldelsinfants.org) 
Tels. Contacte: 93 317 00 13 / 608 174 398 

 
Podeu seguir el fil del Casal a: 
 
 
                       www.casaldelsinfants.org  

       www.personesperpersones.org 
 
             http://www.facebook.com/casaldelsinfants 
 

www.twitter.com/casal_infants  


