Cooperacció
Som una associació de cooperació internacional creada l’any
1994, que
contribuïm, des de les nostres accions a
l’empoderament de les dones, al ple exercici dels seus drets i a
l’assoliment de l’equitat de gènere, com a condicions
imprescindibles per arribar a la justícia social, al
desenvolupament humà sostenible i a la pau al món.

Concert solidari a benefici del projecte:
“TU PARTICIPES, ELLES TRANSFORMEN”

“Tu participes, elles transformen”
Amb aquesta campanya volem recaptar fons perquè les dones
que pateixen fístules obstètriques puguin ser operades en
condicions i sortir de l’exclusió en què viuen. Les fístules són
complicacions derivades de parts prolongats que provoquen,
entre altres trastorns, incontinència urinària i/o fecal.
Des de Cooperacció donem suport a l’ONG IAMANEH-Mali que
treballa per millorar la salut física, psicològica i social de les
dones, les mares i els seus infants.
Organitza:

Presentació del projecte a càrrec de Cooperacció i concert
solidari de les corals Contratemps, de Sant Hipòlit de Voltregà, i
Cor Nou, de Tona.
Els diners recollits en aquest acte es destinaran a aquesta
campanya solidària pels drets humans de les dones de Mali.

Amb la col·laboració de:

…

Embotits Subirats

Dissabte, 19 de novembre de 2011 – 18h.
Espai ETC Passeig de la Generalitat, 46 Vic (antic Centre Cívic
Remei i Estadi)

NOU TEMPS A CONTRA COR
Concert Conjunt del Cor Nou i la Coral Contratemps.
Dirigeix Anna Sanabra

Ens presentem amb...
1. “ A la nanita nana”. Cançó de bressol castellana
Cor Nou
2. “Mama”. Cançó de bressol russa
Cor Nou
3. “Edelweiss”. Richard Rodgers
Coral Contratemps
Cançons catalanes tradicionals i d’autor
4. “Cançó de forner”. Josep Vila
Cor Nou
5. “Cançó de sabatera”. Josep Vila
Cor Nou
6. “D’un temps, d’un país”. Raimon
Coral Contratemps
7. “Que tinguem sort”. Lluís Llach
Coral Contratemps
8. “La dama de Mallorca”. Tradicional mallorquina
Cor Nou
Cançons religioses contemporànies d’autor
9. “Musica dei”. John Leavit
Coral Contratemps

10. “The Lord bless you and keep you”. John Rutter
Cor Nou
11. “Born is the light of the world”. Sally DeFord
Cor Nou i Coral Contratemps
Viatgem de la música africana, als espirituals, gospels i jazz
12. “Aya Ngena”. Tradicional zulu
Coral Contratemps
13. “Vell pelegrí”. Espiritual
Cor Nou
14. “Can the circle be unbroken”. Espiritual
Coral Contratemps
15. “Acclamation”. Robert Ray
Coral Contratemps
16. “Ja-da”. Bob Caricton
Cor Nou
Anem acabant...
17. “El menú”. Carl Zöliner
Coral Contratemps
18. “Climbin’ up the mountain”. Espiritual
Cor Nou i Coral Contratemps

