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EN AQUESTS MOMENTS… 
 
 
En aquests moments tan greus que ens està tocant viure, us volem transmetre un missatge 
d’esperança: 
 
 

Els objectius de la nostra Associació han estat, són i seran molt clars des de la seva 
fundació al 1994: visualitzar a través dels nostres concerts solidaris, les necessitats que la 
nostra societat genera i que, precisament per aquest motiu, ens passen moltes vegades 
desapercebuts. 
 

Mai podríem haver imaginat que la nostra darrera cita musical, el concert solidari 
del passat 7 de març, a la Parròquia dels Dolors, seria un comiat a dia d’avui, sense una 
data segura de retrobar-nos. El més gran desig és que es compleixi allò previst al programa, 
però tenint per segur que tot serà diferent i que com diu el poema de Martí i Pol: 

 
“Tot està per fer, però tot serà possible”. 

 
Tenim molt presents als més vulnerables: nens, joves, adults, ancians i famílies en 

risc encara més gran d’exclusió social. Confiem en que la societat que recuperem sigui més 
justa i igualitària, ens ho debem a nosaltres i també a les generacions que seguiran 
endavant. Però per desgràcia, es quedaran al camí moltes persones, ara mateix no sabem 
fins a on, ningú n’està exent, perquè ens van arribant notícies molt tristes de pèrdues en 
soledat, algunes persones molt estimades i també conegudes en l’àmbit musical. 
 

Des del cor, com el del logotip que ens identifica, que crema i continua cremant, 
confiem en que el seu foc destrueixi aquest virus maligne que ara mateix ens té sotmesos, 
però que no ens vencerà, són molts els que estàn davant, a la primera fila, a la segona i a la 
del silenci de les nostres llars. 
 
 
L’aplaudiment habitual al final dels concerts, és ara per tots i cadascun de vosaltres, també 
aquell clavell -ara virtual- vermell, encés, símbol de la vida i del cor. 
 
 
 

Mercè, Carme, Josep Maria, Manel, Amàlia, Agustí, Ana y Consol 
 
 


