
1 de febrer 2018.  
17,30h (1r torn) i 19,30 (2n torn)

Hi participa:

PRESENTA:

La Unió de Cooperatives de 
Treball Associat de les Illes 
Balears (UCTAIB) és una 
organització empresarial 
plurisectorial que representa 
les cooperatives de treball, des 
de l’any 1986, davant la 
necessitat de les cooperatives 

de crear un marc de referència 
comú per defensar els interessos del col·lectiu i millorar la 
gestió sòcioempresarial. 

Aquests temps de crisi han reforçat el món del 
cooperativisme, però ha minvat el poder econòmic de totes 
les associacions i federacions que sense ànim de lucre, 
ajuden als estaments més febles de la 
societat, i és per això que estam 
orgullosos de representar aquest vuitè 
concert solidari, aportant el nostre gra 
de sorra a cada una de les 
associacions que participen cada any. 

Moltes gràcies a tots per participar-hi.

Amb la col·laboració de:

A càrrec de les escoles cooperatives

Santi Pons



VIURE….EL SEU JOC MÉS DIVERTIT 
 
L'Associació de Pares de Nins amb Càncer de 
Balears (ASPANOB) va ser creada l'any 1987 per un 
grup de pares que es va unir amb la intenció de 
treballar per millorar la qualitat de vida de tots els 
nins i nines de 0 a 18 anys malalts de càncer i de les 
seves famílies.  

Totes les activitats d'ASPANOB van destinades a 
ajudar i donar suport al nin amb càncer i a la seva família, a afavorir una millor 
adaptació i un òptim afrontament  de la malaltia. La funció bàsica d'aquesta 
associació és la detecció de problemes i necessitats i arbitrar els mecanismes 
necessaris per resoldre'ls. Des del moment del diagnòstic, durant tota la 
malaltia i la fase posterior de seguiment, ASPANOB ofereix de forma 
totalment gratuïta: 

• Serveis de pisos  d'acollida a Palma de Mallorca 

• Servei de pisos d'acollida a Barcelona  

• Programa de suport  psicològic a les famílies 

• Programa de suport escolar i servei d'atenció educativa domiciliària  

• Programa d'ajuts econòmics  

• Serveis d'atenció social 

• Programa de relax familiar, oci i temps lliure 
Disposa també d'un  GRUP DE VOLUNTARIS/ES, que fan una tasca 
extraordinària dins i fora de l'hospital. Ofereixen  el seu temps i dedicació a 
totes les famílies gràcies a iniciatives com el Programa de maletí 
(intervencions diàries, de dilluns a diumenge, matins i horabaixes, per jugar 
amb els petits a l'hospital i oferir als pares un espai de tranquil·litat) i el 
Programa d'acompanyament a sortides, excursions, centre d'activitats 
múltiples de Binissalem, tallers, etc. 
Es tracta de fer el que faci falta per poder proporcionar un moment de 
desconnexió de la malaltia. 
 
Per a més informació.   
www.aspanob.com  
Facebook Aspanob Balears

Programa 
1r torn 17,30 

ES LLEDONER  
Cançó: Ain't No mountain high enough   

Autor: Marvín Gaye i Tammi Terrel . Versió en català de la Marató de TV3 

ES LICEU  
Cançó: La Festa  de la Pau 
Autor:  Damaris Gelabert 

SON VERÍ NOU 
Cançó: We are the world 

Autor:  Michael Jackson i Lionel Richie 

GORG BLAU  
Cançó: I see you 

Autor: Billy Raffoul de Kygo. Lletra adaptada 

2n torn 19,30 
 ART I SONS 

Cançó: a WAKEN. Autor: Gabriel Rosselló Salleres 
Cançó: Vine. Autor: Jaume Rosselló Tomás 

CIDE  
Cançó : A tribute to Queen  
Arranjaments. Mark Brymer 

AULA BALEAR 
Cançó : De pressa 
Autor : Poire Vallvé 

  
MATA DE JONC 

 Cançó:  Season Of Love. Autor: Jonathan Larson, arr de Roger Emerson 
Cançó: Quan tot s’enlaira. Autor: Txarango. Adaptació d'Oriol  Cusó


