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La Salut Alta, entitat beneficiària del cicle de concerts 
“Músiques Sensibles” 2014 a la Sala Foyer del Liceu 

 

 TEM Productions organitza per segona vegada aquest cicle de concerts 

amb la intenció de vincular cultura i música, compromís i responsabilitat 

social i un espai de referència de la ciutat de Barcelona 

 El dissabte 8 de novembre l’entitat beneficiària del 10% de la recaptació 

serà la Fundació Salut Alta 

 

Badalona, 6 d’octubre de 2014 

El Músiques Sensibles té lloc en un indret 
idoni, el Foyer del Gran Teatre del Liceu, amb 
una programació de concerts molt acurada i 
amb la clara vocació de recolzar a tot un seguit 
d’associacions i entitats sense ànim de lucre 
que fan una tasca silenciosa a prop nostre. 

Un format especial i únic per tal de conèixer de 
prop algunes de les veus més emergents del 
panorama català i descobrir promeses de gran 
valor  de la música actual.  

Un cicle necessari i diferent per la conjunció 
d’artistes de gran nivell,  unes entitats molt 
compromeses i imprescindibles,  i un espai 
únic. 

El 10% de la recaptació dels concerts es destina a diferents entitats que treballen 

en diversos camps de l’acció social. Dissabte 8 de novembre a les 21:30h, de la mà 

dels artistes emergents ’Inspira i Càlido home, l’entitat destinatària serà la Fundació 

Salut Alta. L’entrada costa 15€. Venda d’entrades aquí.  

El concert és una oportunitat per escoltar aquests nous artistes i donar a conèixer la 

Salut Alta. Abans del concert, la fundació donarà informació de les activitats que duu a 

terme mitjançant diferents materials i un vídeo. 

Més informació del cicle de concerts: www.musiquessensibles.com  .  

 
La Fundació La Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre inscrita al registre de fundacions 
de la Generalitat des de 2004. Té per finalitat ajudar en el desenvolupament de la població 
del barri a través de l’educació, oferint especial atenció als infants i a les persones més 
necessitades. Intentem incidir positivament en la realitat que ens envolta,  generant processos 
personals i comunitaris que trenquin el cercle de l’exclusió social. Ho fem a través de projectes 
d’atenció directa a infants i adults, i  mitjançant la participació en plataformes i xarxes 
comunitàries que busquen un major desenvolupament comunitari i una millora de 
la convivència. 

Nota de Premsa 
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