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col·laborador especial

Orquestra Simfònica Amadeus i Coral infantil Vozes
Més de 100  infants i adolescents a l’escenari dirigits 
per Pablo González

La recaptació de les entrades i la fila 0 es destinarà a despeses del projecte i a 
la compra d’instruments i altres materials per a la pràctica de la música.

17 a les 20 h
de febrer

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” és una entitat formada per més de 9.000 persones voluntàries 
que són persones empleades i jubilades del grup “la Caixa”, així com familiars i amics. Persones 
que volen, dedicar part del seu temps lliure a activitats de voluntariat i ajuda en diversos àmbits. 
L’associació esta organitzada en delegacions territorials pròximes al territori.

A la delegació del Barcelonès i el Vallès Occidental, hi ha més de 1.900 voluntaris inscrits que durant 
el present any han realitzat més de 250 accions arribant a 35.000 beneficiaris.

Des de fa més de 10 anys, la delegació organitza Concerts Solidaris a favor de projectes socials, 
tanmateix també realitza altres activitats amb impacte sobre la societat com la campanya de 
menjadors socials, que reparteix més de 300 menús diaris, els programes de reforç escolar i 
l’educació financera.

La delegació organitza visites culturals i esportives per a usuaris d’entitats socials, així com també 
participa a la lliga de bàsquet per a esportistes amb discapacitat intel·lectual i dóna suport a les 
activitats del programa INCORPORA que treballa per a la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social.

www.voluntariscaixa.org
voluntaris de “la Caixa”
@vol_laCaixa
voluntaris de “la Caixa”

Concert Solidari



Vozes és un projecte que utilitza la música com a eina d’inclusió, integració i cohesió  social, 
per mitjà de la realització de formacions musicals gratuïtes a infants i adolescents amb 
dificultat per accedir a activitats artístiques.

El fundador del projecte és el violoncel·lista i director veneçolà Pablo González Martínez, 
arribat a Barcelona fa uns anys amb un bagatge com a director itinerant d’orquestres 
juvenils. El músic ha emprat la música com a eina per abordar problemàtiques socials.

Va iniciar la seva activitat al 2004 amb 15 nens que formaven una petita coral que amb els 
anys ha anat creixent i formant diverses orquestres simfòniques i corals.

Actualment a Vozes participen més de 500 nens i adolescents i més de la meitat toquen 
algun instrument que ha estat cedit gratuïtament.

El projecte, amb seu a Barcelona, prioritza l’atenció als districtes de Nous Barris, Sant 
Andreu, Sant Martí i Sant Adrià del Besós, promovent activitats a escoles, centres cívics i 
casals de veïns.

Vozes té 14 espais a la ciutat i compta amb un equip de 22 professors voluntaris i 5 
professors contractats a mitja jornada que col·laboren de dilluns a dissabte.

www.vozes.org.

Pablo González es va formar en el sistema d’orquestres i de corals del Mestre Abreu i  
va estudiar posteriorment a la Guidhall School of Music de Londres i posseeix en el seu 
palmarès el Premi Gertrudis Norman com alumne destacat del Royal College of Music.

Els diners que s’aconsegueixin amb les entrades i les donacions a la “fila 0” es destinaran 
a les despeses generades pel projecte Vozes com el trasllat dels voluntaris i per a la 
compra d’instruments i altres materials per a la pràctica de la música.

Pablo González

A mesura que la música s’apropi més 
a la perfecció i sapiguem captar la 
seva bellesa, el treball social serà més 
complert, per què serà un aliment constant 
de l’esperit. I els ciutadans amb esperits 
més plens fan millor una societat

   Premis i reconeixements
• 2016 – 1r. Premi, Premi BLAU. Gala dels PREMIS GARCI 2016. 
• 2016 – Menció Especial Premi UNESCO Federico Mayor Zaragoza 
• 2014 – 3r. Premi UNESCO Federico Mayor Zaragoza 
• 2013 – 1r. Premi certamen per la convivència Nou Barris Acull 
• 2013 – 1r. Premi “GARCI” 
• 2012 - Premi “Nou Barris” 
• 2012 – 1r. Premi UNESCO Federico Mayor Zaragoza 
• Considerat exemple de Bona Pràctica per la Generalitat de Catalunya. 
• Considerat exemple de Bona Practica per la Comisió Europea. 

• La dansa hongaresa de J. Brahms 
• Allegro Simfonía núm. 10 de W.A Mozart Palladio de Karl Jenkins 
• Martxa de Peter Prelleur 
• Gavotte de G.P. Telleman. 
• Brandemburg 3 ó 5 de J.S. Bach 
• La Missió de Ennio Morricone 
• Dansa Bacchanale de Saint-Saëns, Camille

PROGRAMA  Simfònica
Orquestra Amadeus amb la Coral infantil VOZES.
Aproximadament 100 nens i adolescents a l’escenari dirigits per Pablo González


