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L’Obra Social de Caixa Penedès té com a missió atendre les necessitats 

de la nostra societat, amb especial atenció al nostre territori de Catalunya, 

contribuint al seu progrés i més especialment al de les persones i els 

col·lectius vulnerables del nostre teixit social promocionant, entre d’altres, 

la cultura, mitjançant projectes propis o en col·laboració, per tal de poder 

contribuir a la millora de la nostra societat.

Per aquest motiu, l’Obra Social de Caixa Penedès ha organitzat un seguit de 

Concerts Solidaris que formaran part d’una experiència única amb un 
repertori de prestigi, on s’inclouran les actuacions d’orquestres, solistes, 

música coral i grups de primera línia, que tindran lloc a diferents espais i 

tots a benefi ci de diverses entitats socials.

El programa consta d’11 Concerts Solidaris a benefi ci de diferents 

entitats sense ànim de lucre, que s’iniciaran al gener fi ns al maig de 2013. 

La venda de localitats es posarà a disposició del públic al nostre portal 

www.topticket.cat

Us convidem a gaudir dels Concerts Solidaris i contribuir així amb la nostra 

societat de manera solidària.

A l’Obra Social de 
Caixa Penedès convertim en fets 
el compromís amb la nostra societat
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generDia 4Orquestra Filharmònica d’Astana - Gran Gala Strauss

Dia 13Jaspen Ensemble - Pau Casals in memoriam

Dia 25Escolania de Montserrat - Sant Feliu de Llobregat

Dia 27Ilya Maximov - 1r premi del 43è Concurs de Joves Intèrprets de Piano

febrerDia 10Gerard Quintana i Jordi Batiste - Els miralls de Dylan

Dia 24Orquestra de Cambra de l’Empordà - Quatre Estacions de Vivaldi

marçDia 10Elena Gadel - Tocant fusta

Dia 24Terrassa Òpera Còmica (TOC) - El duo de l’Africana

abrilDia 13The London Community Gospel Choir

Dia 21Lluís Coloma Trio&Tharrats

maigDia 17Escolania de Montserrat - Vilafranca del Penedès
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Orquestra Filharmònica 
d’Astana
Gran Gala Strauss Any Nou
Aidar Torybeav, director

Zhanat Baktay, soprano

L’orquestra està formada per representants de 

diferents països d’Euràsia i compon, així, una 

barreja única de música clàssica. En les seves 

gires europees té com a fi nalitats impulsar la 

imatge de Kazakhstan i popularitzar activitats 

relacionades amb el desenvolupament del diàleg 

intercultural i interreligiós, la pau i la creativitat.

Dia i hora 4 de gener de 2013 a les 21h

Lloc Teatre Casal de Vilafranca
Rambla Nostra Senyora, 35-37 

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari L’Obra Social de Sant Joan de Déu 

(donatiu de 20€)

Gerard Quintana i Jordi Batiste
“Els miralls de Dylan”

Concert “Tornarem a ser lliures”

Gerard Quintana, veu / Jordi Batiste, veu i 

harmònica / Francesc Beltran, guitarra / 

Amadeu Casas, guitarra i mandolines

Deu anys després, el folk de Bob Dylan torna a ser 

versionat per Gerard Quintana i Jordi Batiste en 

aquest projecte en comú: Els miralls de Dylan. Els 

dos músics presenten el nou espectacle “Tornarem 

a ser lliures”, tot emulant el clàssic de Dylan 

I shall be released (1967), una cançó simbòlica.

Dia i hora 10 de febrer de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Associació Creixent (donatiu de 10€) 

The London Community 
Gospel Choir
Gospel i clàssics pop

Són versàtils, fl exibles i interpreten sons dinàmics 

creant riques harmonies. El cor LCGC és conegut 

pel seu estil “up-tempo gospel”, swing-beat, 

R’n’B, tradicional i arranjaments plens d’emoció 

i satisfà el públic i el deixa físicament exhaust. 

Aquest any es celebren els 30 anys de la 

fundació del cor, un dels cors més reconeguts 

mundialment.

Dia i hora 13 de d’abril de 2013 a les 21h

Lloc Teatre Casal de Vilafranca
Rambla Nostra Senyora, 35-37 

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Creu Roja Alt Penedès 

(donatiu de 15€)

Jaspen Ensemble
“Pau Casals in memoriam” 

Concert de corda&orgue
Silvia Márquez, orgue / Lucy Scotchmer, 

violoncel·lista / Oscar Argüelles, chalumeau

Presentem aquest concert barroc en memòria 

de Pau Casals amb tres músics d’una carrera 

marcadament internacional. La proposta del 

programa intenta ser el màxim de respectuosa 

amb la fi gura del mestre i una invitació a sentir 

uns sons i una música totalment oblidats. Aquest 

2013 es celebren 40 anys de la seva mort.

Dia i hora 13 de gener de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Associació Ginesta (donatiu de 10€) 

Orquestra de Cambra 
de l’Empordà
Concert Quatre Estacions de Vivaldi

Gran orquestra que abraça en el seu repertori 

des de la música barroca fi ns a la contemporània, 

amb especial atenció a les obres de compositors 

catalans. Els acompanyarà el jove violinista 

sud-coreà Naeon Kim com a solista. 

Dia i hora 24 de febrer de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Univers Penedès 

(donatiu de 10€)

Lluís Coloma Trio&Tharrats
Festival Boogie Woogie
Lluís Coloma, piano / August Tharrats, piano /

Manolo Germán, contrabaix / Marc Ruiz, bateria

L’August Tharrats i el Lluís Coloma junts, amb 

dos pianos, recreen duets que van popularitzar el 

Boogie Woogie als anys 40. Grans comunicadors, 

contagien la seva passió per aquesta música 

festiva a un públic rendit des dels primers 

compassos. Un espectacle intens i ple de 

complicitat que va directe al cor.

Dia i hora 21 de d’abril de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Grup d’Escoltes Pere III 
(donatiu de 10€)

Escolania de Montserrat
Concert de cant coral

Des de fi nals dels anys 60 l’Escolania va més enllà 

de la Basílica de Montserrat i ofereix concerts 

als pobles de Catalunya i arreu del món, fent 

difusió de la música sacra o de la música coral. 

Ha enregistrat més d’un centenar de discos i ha 

aconseguit nombrosos premis internacionals.

Dia i hora 25 de gener de 2013 a les 19h

Lloc Catedral de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 

Sant Feliu de Llobregat

Benefi ciari Càritas Diocesana, Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat 
(donatiu de 10€) 

Elena Gadel, “Tocant fusta”

Concert acústic

La cantant i actriu Elena Gadel presenta el 

seu primer disc en solitari “Tocant fusta”, un 

treball de base pop i reminiscències fl amenques, 

funk i jazz. En els seus concerts, mostra una 

música pura, senzilla i sense afegits, que surt 

directament de l’ànima. En aquest espectacle 

actuarà en trio.

Dia i hora 10 de març de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Qui te a qui?
Amics dels discapacitats 
Pais del cava 

(donatiu de 10€) 

Escolania de Montserrat
Concert de cant coral

Des de fi nals dels anys 60 l’Escolania va més 

enllà de la Basílica de Montserrat i ofereix 

concerts als pobles de Catalunya i arreu del 

món, fent difusió de la música sacra o de la 

música coral. Ha enregistrat més d’un centenar 

de discos i ha aconseguit nombrosos premis 

internacionals.

Dia i hora 17 de maig de 2013 a les 21h

Lloc Basílica de Santa Maria
Plaça Jaume I

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Càritas Interparroquial Vilafranca 
(donatiu de 10€) 

Ilya Maximov
Concert de piano

El jove pianista reconegut mundialment Ilya 

Maximov ha tocat amb nombroses orquestres 

d’arreu del món. Ha obtingut una multitud de 

premis en concursos nacionals i internacionals, 

entre ells, el 1r premi del 43è Concurs de Joves 

Intèrprets de Piano de Catalunya a Vilafranca 

del Penedès.

Dia i hora 27 de gener de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari El Turó - Salut Mental. 
Associació de Familiars i Amics 

(donatiu de 10€) 

TOC, “El duo de l’Africana”

Opereta còmica teatralitzada

Terrassa Òpera Còmica (TOC) ens porta un 

espectacle líric amb un component còmic 

important. Es tracta dels embolics i les intrigues 

dins d’una companyia d’òpera: allò que passa 

quan s’abaixa el teló. Una nova versió amb un 

punt de sàtira, tal i com apunten els seus autors, 

que garanteix l’entreteniment del públic.

Dia i hora 24 de març de 2013 a les 19h

Lloc Auditori Caixa Penedès 
Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6

Vilafranca del Penedès

Benefi ciari Associació Llambrusca
Ajuda a l’Alzheimer 
(donatiu de 10€)
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