Benvolguts/des,
L’Associació Cultural i Recreativa La Pau (ACR La Pau) i l’AV Palmera Centre,
conjuntament amb el grup de Càritas de la Parròquia de Sant Ambròs hem organitzat un
cicle de concerts solidaris, encaminats a la recollida d’aliments per a ser distribuïts entre les
famílies, que per motius diversos i especialment econòmics ho estan passant malament.
Per aquest motiu, us convidem a assistir el proper dissabte 19 d’octubre de 2013, a les 17:00
hores en les instal·lacions de la Parròquia de Sant Ambròs (Pl. La Pau, 1), on tindrà lloc
l’actuació del grup “Ritmes & Veus” Cor de l’Escola de Música Moderna de Badalona, sota
la direcció de l’Esteve Genís, que ens oferiran un concert de Gospel.
Com que l’objectiu és la recollida d’aliments i no econòmic, l’entrada al concert serà simbòlica i
aquesta es realitzarà mitjançant l’aportació mínima de 2 Kg de menjar (llegums, pasta, oli,
etc..) per entrada. Aquests aliments recollits, seran lliurats integrament al grup de Càritas de la
Parròquia de Sant Ambròs per a la seva distribució entre les famílies.
Si esteu interessats en venir a col.laborar i al mateix temps gaudir d’aquest concert, podeu
sol·licitar la vostra entrada de la següent manera:
•

correu electrònic: acrlapau2013@hotmail.com (indicant nombre d’entrades i nom
de la persona o entitat)

•

Telefònicament: 93 278 05 35

•

Presencialment: Associació Cultural i Recreativa La Pau
Centre de Barri La Pau
C/ Pere Vergés, 1, 1a. planta
08020 Barcelona
De dilluns a dijous de 18:30 a 20:00 hores

En el cas de realitzar la reserva de les entrades telemàticament i telefònicament, podreu
recollir-les la setmana abans a la seu de l’ACR La Pau. Les entrades estaran limitades a
l’aforament de la Parròquia.
Esperant que aquest acte solidari sigui del vostre interès i desitjant de poder-vos saludar
personalment, rebeu una cordial salutació.
Atentament,

Àlbert Cruz Comorera

Salvador Mañosas Durán

President de l’ACR La Pau

President AV Palmera Centre

