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Aquest dissabte, setè concert
d'Entre Mares a la Nau B1 de
Granollers
Serà a les 17:30 hores i actuaran els Sense Sal amb els seus ritmes de pop folck
festiu

Un dels concerts solidaris d'Entre Mares | Entre Mares

Per setè any consecutiu l'associació Entre Mares http://entremaresgranollers.blogspot.com/)
(
programa un concert solidari, que té la mateixa finalitat que els darrers, aconseguir el màxim
d'aportacions econòmiques per destinar al Laboratori d'Investigació del Càncer Infantil de Sant
Joan de Déu. Serà aquest dissabte 24 de febrer a les 17.30 hores, a la Nau B1 de Roca Umbert
Fàbrica de les Arts, amb l'actuació de Sense Sal, un grup de Terrassa i rodalies que va néixer l'any
2010. Des de llavors, han fet més de 200 concerts arreu del país presentant els seus 4 discos:
Tardes de sol i préssecs (2011), El mur encara és alt (2013), Algun lloc al món (2015), i Només
tenim la veu (2017). Amb al pop folck festiu com a bandera, aquest any el grup ha incorporat en
els directes elements de música electrònica que fan dels seus concerts un espectacle alegre,
ballable i festiu.
Les entrades estan disponibles a la botiga Baby Boom de Granollers (c. Santa Apol·lònia, 3),
també es poden comprar on line en aquest enllaç
(http://www.facebook.com/EntremaresdeGranollers) . El preu de les entrades és de 0 a 1 any
gratuït, de 2 a 25 anys, 8 ? i de 25 a 99 anys, 12 ?.
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El setè concert solidari d'Entre Mares compta amb el patrocini de l'Obra social la Caixa, Audens
Food, Llorens, gmr; La Perla, KH7, Escola bressol Els Barrufets, COI Clínica Dental, Escola
bressol Xerric Xerrac. La col·laboració de Baby Boom, Tickets ClubbingCity.com, Carns Sandrà, De
Colònies, Escola bressol Pinotxo, Pastisseria Puigdomènech, El 9NOU, Fagom i amb el suport de
l'Ajuntament de Granollers, la Sala Nau B1 de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
Entre Mares organitza un concert solidari, des de l'any 2012, per contribuir a la investigació del càncer
infantil. Sumant les aportacions obtingudes amb l'organització dels concerts solidari l'associació
Entre Mares ha aportat al Laboratori d'Investigació del Càncer Infantil de l'Hospital de Sant Joan de
Déu un total de 33.692,49 ?. Desglossat de la següent manera; sisè concert, Strombers (6.837,72
?); cinquè espectacle, Pep Bou (11.285,85 ?); quart concert solidari, In Crescendo (6.370,16 ?);
tercer concert solidari, El Pot Petit (3.551,61 ?), segon concert solidari The Penguins (2.929,70 ?)
i el primer concert (2.717,45 ?) que va tenir a la Dàmaris Gelabert de protagonista.
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