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Benvolguts amics i amigues,
L’any 2016 ha estat marcat per dos grans
reptes. D’una banda, posar en marxa el projecte
Música a les aules, una aposta adreçada als
infants de primària per col•laborar en els
elevats índexs de fracàs escolar. La resposta
dels nens i nenes ha estat tan positiva que
estem convençuts que aquest és el camí
a seguir per a posar el nostre gra de sorra
vers la infància. D’altra banda, consolidar el
cicle de concerts i activitats solidaries que
la Fundació posa a l’abast de la ciutadania.
El meu sincer agraïment a totes les persones
voluntàries, amics, amigues, col•laboradors i
col•laboradores que continueu oferint el vostre
suport per a ajudar a dinamitzar el projecte.
Moltes gràcies per la vostra generositat!
M.Cruz García Mirón,
Presidenta
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Combinem l’art
i la solidaritat com a
elements de cohesió
i transformació social.
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La Fundació Lux-Art Solidari té com a
objectiu principal promocionar l’art com
a expressió social i cultural a través de
l’organització, seguiment i avaluació
d’esdeveniments culturals solidaris per a
ajudar a entitats socials a difondre i finançar
accions concretes dels seus projectes.
Totes les activitats desenvolupades per la
Fundació tenen com a finalitat la millora
de la qualitat de vida de les persones en
situació de vulnerabilitat, utilitzant la
música com a eina de cohesió social.
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Per tal que la seva
activitat sigui més
àmplia, la Fundació
treballa sobre dues
línies d’actuació:
Goig Art Solidari
Un projecte que combina la música, les exposicions i les conferències solidàries
com a eina de difusió i finançament de projectes d’entitats socials, així com
fomentar la creació artística recolzant als artistes locals.
Enguany, s’ha posat en marxa el projecte Música a les aules, adreçat a escoles
públiques i centres residencials d’acció educativa per apropar la música als infants
en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de fomentar l’educació en valors i
evitar el fracàs escolar.
Goig edita un programa anual d’esdeveniments que compta amb la participació
activa d’entitats culturals, escoles de música i artistes.
Totes les activitats es duen a terme a Barcelona.
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Lux Fundació
Un projecte que vol apropar la música antiga dels segles XVII i XVIII
al gran públic, alhora que difondre i col·laborar a finançar projectes d’entitats.
Lux disposa del seu propi grup instrumental i ofereix repertoris que van
des de programes de concert orquestrals, de cambra o recitals a solo.
Lux té discogràfica pròpia. Amb la venda dels CDs del seu propi grup
instrumental també col·labora en projectes socials.
Totes les activitats es duen a terme a diferents poblacions de Catalunya.
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6 concerts de música popular
8 concerts de música barroca
7 tallers de Música a les Aules
2 exposicions d’art
1 conferència d’art i solidaritat

2016 en xifres

432 persones han assistit
als concerts de música
barroca.
335 nens i nenes han gaudit
de la música de manera
participativa.
1995 persones han assistit
als concerts, exposicions
i conferències.
200 kg d’aliments recaptats .
135 regals per Nadal.
4.000 € per a entitats socials.
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CONCERTS BENÈFICS

EXPOSICIONS I
CONFERÈNCIES

MÚSICA A LES AULES

Proactiva open arms

Pallapupas

Un projecte educatiu amb la
música com a eix vertebrador,
que es dirigeix als infants de 6 a
12 anys. Enguany s’han realitzat 7
tallers a 3 escoles.

30 de gener de 2016.
Cantada d’havaneres a la Cripta
de la Sagrada Família amb el grup
Haváname. Els beneficis s’han
destinat a col·laborar en l’estratègia
de l’entitat a Grècia.

Fundació Llars
compartides

20 de febrer de 2016.
Concert de música a la Cripta de
la Sagrada Família amb la Banda
Vent Sonats. Els beneficis s’han
destinat a ajudar a 33 avis i àvies
amb dificultats econòmiques a
pagar el subministrament de gas de
les llars on conviuen.

Pro Activa Open Arms

8 de juliol de 2016.
Concert de gospel a la Cripta de
la Sagrada Família amb el grup
Gospel Soul. Els beneficis s’han
destinat a col·laborar en l’estratègia
de l’entitat a Grècia.

Amics de La gent gran

30 de setembre de 2016.
Concert coral a la Cripta de la
Sagrada Família. Aquest concert
ha estat una acció especial per tots
els avis i àvies coincidint amb el
Dia Internacional de les Persones
Grans.

Comunitat de Sant Egidi

20 de novembre de 2016.
Concert coral a la Basílica de Sant
Just i Pastor. L’objectiu d’aquest
projecte ha estat aconseguir
aliments i regals per al dinar de
Nadal que ha organitzat l’entitat
per les persones més vulnerables.

Comunitat de Sant Egidi

05 de desembre de 2016.
Concert coral a la Cripta de
la Sagrada Família. L’objectiu
d’aquest projecte ha estat aconseguir aliments i regals per al dinar
de Nadal que ha organitzat l’entitat
per les persones més vulnerables.
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18 d‘abril de 2016.
Exposició de pintura de Jaume
Esclusa al Casal d’Entitats Mas
Guinardó. L’objectiu d’aquesta
acció ha estat difondre la tasca de
l’entitat.

Fundació Lux-Art solidari

20 de maig de 2016.
Projecció del curt de David Trueba “El cuadro“ al Centre Cívic
La Sedeta a càrrec de l’artista
del quadre Josep Santilari. Amb
aquesta acció s’ha col·laborat a la
difusió de la tasca de la mateixa
Fundació.

Pallapupas

1 de desembre de 2016.
Exposició de pintura col·lectiva
a la Biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda amb els artistes Maria
Sagués, Rosa Maldonado i Jaume
Esclusa. L’objectiu d’aquesta acció ha estat difondre la tasca de
l’entitat.

Taller de música a l’escola
Baldomer Sola
19 d’abril de 2016.
a Badalona.

Taller de música a l’escola
Sant Josep Oriol

6 de maig de 2016.
al barri de la Trinitat de Barcelona.

Taller a l’escola
Francesc Macià

22 de novembre de 2016.
al barri de l’Eixample Esquerra de
Barcelona.

ANCIENT & CHARITABLE MUSIC

CONCERTS BENÈFICS
Save the children

30 de juliol de 2016.
Concert de viola de gamba amb
Santi Mirón al Monestir de Santa
Maria de Lluçà dins el Cicle de concerts “Sona Lluçanès 2016”. Obra:
“Musicall Humors del capità Tobias
Hume, Londres 1605“.
1 d’agost de 2016.
Concert de viola de gamba amb
Santi Mirón a l’Esglèsia de Sant
Esteve de Peratallada a l’Empordà,
amb obres de Johann Sebastian Bach
i Georg Philipp Telemann.
6 d’agost de 2016.
Concert de viola de gamba amb
Santi Mirón a l’Esglèsia de Sant
Julià i Santa Basilissa de Vulpellac a l’Empordà, amb obres de M.
Marais, A. & JB. Forqueray i SainteColombe.
13 d’agost de 2016.
Concert de viola de gamba amb
Santi Mirón a l’Esglèsia de Sant
Esteve de Canapost a l’Empordà.
Obra: “Musicall Humors del capità
Tobias Hume, Londres 1605“.
17 de desembre de 2016.
Concert de viola de gamba amb
Santi Mirón al Museu Comarcal
de Cervera, amb obres de Bach i
Telemann.

Universitat de Barcelona

5, 12 i 19 de novembre de 2016.
Cicle de concerts Audicions íntimes,
destinat als alumnes de les aules
d’extensió universitària. Un recorregut per la història de la viola de
gamba a Europa de la mà de Santi
Mirón.
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Discografia de Lux Art Solidari
Lux disposa de discogràfica solidària pròpia. Enguany ha enregistrat
el disc REZOS Y DANZAS interpretat pel Lux Cosort of Viols, un
dels grups instrumentals que pertanyen a Lux Fundació.
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L’equip de treball

Patronat
Presidenta: María Cruz García Mirón
Secretari: José Antonio García Mirón
Vocal: Francisca Mirón Sánchez
Direcció tècnica
Olga Campos. Gerent de Goig Art Solidari
Santi Miron. Gerent de Lux Fundació
Els comptes
Totes les accions que es duen a terme són una realitat gràcies
a les donacions de particulars i el suport de les entitats que ens ajuden.
Donacions 95%

Altres: 5%

Tú també pots participar!
Fes un donatiu
Organitza un esdeveniment
Compte corrent: 2100 3049 12 2200338305
Moltes gràcies!
A totes les persones, empreses, fundacions i entitats que creuen en la nostra tasca i ens
donen el seu suport any rere any. El nostre agraïment més sincer.
Voluntaris de Lux Fundació: Clara Gutiérrez, William Waters, Clara Hernández, Martí
Sanmartí, Bruno Forst, Pablo Barreiro, Lluís Solé, Igor Fernández i Marc Carol
Voluntaris de Goig: Isabel Lumbreras, Emilia Dominguez, Roser Sala.
Amb la col·laboració de: Grups: Havàname, Neus Mar, Banda Vent Sonats, Gospel Soul,
Coral Polifònica Sant Lluís, Coral Alborada, Coral La Sedeta i Coral Polifónica Orden de
Calatrava
Pintors: Josep Santilari, Jaume Esclusa, María Sagués i Rosa Maldonado
Fotògrafs: Antonio García Campoy, Marc Blasco i Manel Follana
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Informació de contacte

Fundació Lux-Art Solidari
info@fundacioluxartsolidari.org
t. +34 630 961 320
www.fundacioluxartsolidari.org
C. Cuba, 2
Hotel d’Entitats Can Guardiola
08030 – Barcelona
Nif: G 66023060
Registre de Fundacions 2790
creat l’any 2014
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