
Concert
“Veus per la igualtat
d’oportunitats dels Joves “
a favor del Casal dels Infants

30 de gener · 20h · Razzmatazz



Les veus solidàries
Els millors artistes de la nostra escena musical alcen les seves veus 
per la igualtat d’oportunitats de tots els joves en un concert solidari 
únic que tindrà lloc el proper dimecres 30 de gener al Razzmatazz.

< >
Love of lesbian Els Catarres Joan Dausà 

Elefantes Joana Serrat

El Casal dels Infants és una associació que des del 1983 aposta per 
l’educació com a eina per garantir a infants, adolescents, joves i fa-
mílies les oportunitats per desenvolupar-se i construir les seves vides, 
treballant en xarxa amb les escoles i altres entitats socials.

Avui acompanya 7.000 persones durant l’any als barris del Raval 
i del Besòs-Maresme (Barcelona); La Mina i El Besòs (Sant Adrià de 
Besòs); El Raval i Fondo (Santa Coloma de Gramenet); Sant Roc i Lle-
fià (Badalona) i el municipi de Salt.

https://loveoflesbianband.com/
http://www.elscatarres.cat/
http://www.joandausa.com/ca/wolf_tour_dates/
https://www.elefantes.net/
http://smarturl.it/drippingsprings


< >

Una experiència única
Les empreses que hi participin tindran l’oportunitat de viure una expe-
riència musical molt especial i, al mateix temps, realitzar una aportació 
solidària per al Casal dels Infants.

Tots els fons aconseguits es destinaran a garantir la contnuïtat dels 
projectes que acompanyen i donen suport diari a més de 1.700 joves 
en risc perquè puguin construir un futur amb el màxim d’oportuni-
tats.

Perquè participar-hi?

Comptar amb la implicació d’empreses com la vostra suposa 
donar a conèixer la nostra tasca, sensibilitzar la societat i captar 
més fons.

Ajudar-nos a garantir el màxim d’oportunitats de futur per als
infants i joves dels nostres barris.

Formar part d’un projecte solidàri únic que suma l’esforç de 
grans artistes com Love of lesbian, Els Catarres, Joan Dausà,
Elefantes i Joana Serrat.

Reforç del compromís de la vostra empresa amb la igualtat
d’oportunitats.

Gaudir d’una experiència musical única amb el vostre equip i
compartir un espai de networking amb els vostres clients i altres 
empreses.

Incentius fiscals en l’impost de Societats.



Com hi pot participar
la vostra empresa?

Adquirint un pack d’entrades
Com a regal de Nadal pel vostre equip o la vostra xarxa social
Com a activitat Teambuilding per compartir amb el vostre equip.

Fent difusió del concert a través dels vostres canals de
comunicació: Xarxes socials, web, newletter, etc.

Link a venta d’entrades 

Penjant el banner del concert al vostre web.

Què us oferim?

Si ens ajudeu a fer difusió del concert:

Agraïment publicat a les xarxes socials.

Si adquiriu un pack mínim de 25 entrades:

Visiblitat del vostre logo al Photocall 
a l’entrada de Razzmatazz.

Agraïment pantalla Razzmatazz.

Com reservar?

Contacteu amb Thaïs Sanchez al mail:

tsanchez@casaldelsinfants.org

Segons la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de regim fiscal d’entitats sen-
se caire lucratiu i dels incentius fiscals al mecentatge, les empreses tenen 
dret a una deducció del 35% en la quota integra de l’Impost de Societat, 
amb un límit del 10% de la base imposable, per les donacions realitzades.
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http://www.theproject.es/es/c-2970/CONCERT-BENEFIC-CASAL-DELS-INFANTS


Moltes gràcies per sumar-vos a la lluita
per la igualtat d’oportunitats!


