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La Fundació Vicente Ferrer organitza una gala solidària 

al Centre Cultural Terrassa 
 
 
La gala que tindrà lloc diumenge 13 d’octubre, comptarà amb quatre 
grups musicals d’estils molt diversos: The Remember Quartet, Terrassa 
Jazz Quartet, La Corranda i Duo Synkopa.  
 

Un any més, el grup de voluntaris de Terrassa de la Fundación Vicente Ferrer 
han organitzat aquesta gala benèfica, la recaptació de la qual anirà destinada 
al projecte de millora de la gestió dels recursos hídrics a la comunitat rural de 
Nitturu, al districte d’Anantapur, Índia. 

Aquesta Fundació, una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés 
de transformació d’una de les zones més pobres i necessitades de l’Índia,  
treballa actualment en 3.093 pobles, beneficiant a més de dos milions i mig 
de persones dels grups més necessitats ja que estan marginats per la societat 
per ser “intocables” o d’ètnies tribals. És en aquest sector de la població, on la 
Fundació dedica tots els seus esforços i treball amb la finalitat d’eradicar la 
pobresa i la marginació. 
 
Durant la gala benèfica actuaran les següents formacions musicals: 
 
 
THE REMEMBER QUARTET 
 
Amb més de 20 anys d'experiència sobre els escenaris, The Remember 
Quartet és una formació vocal especialitzada en espirituals negres i balades. 
 
Aquest grup va començar a actuar el 1993 i ha tingut diverses etapes amb 
alguns canvis de components. Actualment el quartet ha emprès una nova etapa 
mantenint el seu estil i ara està integrat per: Àngel Massallé (tenor), Josep 
Teixidó (tenor), Josep Grau (baríton) i Xavier Permanyer (baix). 
 
The Remember Quartet aprofita els temes del cant espiritual negre per gaudir 
cantant-los amb una harmonia molt propera. 
 
 
 
 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
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TERRASSA JAZZ QUARTET 
 
Terrassa Jazz Quartet s'ha format expressament per participar en aquesta 
Gala. Els quatre músics que l’integren són terrassencs i molt vinculats a la 
llarga història del jazz a la ciutat. 
 
Josep M. Farràs i Adrià Font porten més de 50 anys tocant junts en molts 
concerts, i compartint escenari amb nombrosos músics de l'elit del Jazz. En 
aquesta ocasió, s’han ajuntat amb dos músics d’una altra generació, Enric 
Carreras i Ramon Grimalt, amb qui oferiran un repertori de jazz apte per a tots 
els públics.  
 
LA CORRANDA 
 
El grup, format el 2006 per quatre components, basa el seu repertori en 
músiques populars de tot el món: pasdoble, havanera, sevillana, corrido 
mexicà, cançons populars russes, tango, poupourri català, rumba i sardana, 
entre altres.  
 
Han actuat arreu de Catalunya, a França i també en algunes àrees de l'antiga 
Unió Soviètica 
 
DUO SYNKOPA 
Maria Teresa Vert, soprano 
Daniel Garcia, piano 
 
El duo Synkopa porta des de 1998 explorant la combinació de veu i piano, una 
de les més preuades del romanticisme centreeuropeu per la seva barreja de 
flexibilitat, proximitat, simplicitat i riquesa. En el seu repertori hi ha tots els 
estils: Lied, musical, cabaret, òpera i, molt especialment, opereta vienesa de la 
qual s'han convertit en uns ambaixadors entusiastes. 
 
 
Les dades 
 
Concert: Gala benèfica. Fundación Vicente Ferrer 
Dia i hora: diumenge 13 d’octubre a les 18.30h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 10 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

