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El grup manresà Gossos, aquest divendres a les 21h en un 

concert solidari en benefici de Prodis al Centre Cultural Terrassa 

 

La banda liderada per Natxo Tarrés porta el seu últim disc Batecs, un disc que 

reflecteix la consciència social del grup, amb l’optimisme que els caracteritza, a 

l’escenari del Centre Cultural. El concert anirà íntegrament en benefici de Prodis, 

entitat terrassenca dedicada a l’assistència i promoció de les persones adultes amb 

discapacitat. 

 

Seguint la línia d’activitats solidàries que programa el Centre Cultural, el divendres 28 

de novembre a les 21h el grup Gossos oferirà un concert solidari en benefici de Prodis. 

Per a aquesta ocasió, el grup de pop-rock català té preparat un repertori basat 

principalment en el seu darrer disc Batecs pel seu alt grau de contingut social. 

‘Aportem aromes d’esperança, de got mig plè’ explica Tarrés, ‘aquest segell ha estat el 

nostre des dels inicis i potser ara té més sentit que mai, perquè encara vivim atrapats 

per pors, inseguretats i tenim reptes que tots sabem que tard o d’hora haurem 

d’afrontar’.  

 

Aquestes paraules de Tarrés les veurem reflectides en les 16 cançons que conformen 

Batecs i que es podran sentir el proper divendres. El disc és un recull de peces que 

parlen de la vida, de la superació, del creixement personal, de relacions més sanes i 

positives, de somnis, d’anhels i d’agraïment als que ja no hi són. ‘Una nova realitat 

batega i nosaltres en volem formar part’, conclou. 

 

Batecs és el segon espectacle solidari de la Temporada Tardor 2014 del Centre Cultural 

Terrassa després de l’actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí (28 de setembre) en 

benefici de la Fundación Vicente Ferrer. La següent serà el 21 de desembre amb 

l’espectacle A trenc d’alba del grup escènic Protagonistes Nosaltres, en benefici de 

Fupar.  
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Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca) 

 

Enguany Prodis celebra el seu 10è concert en benefici dels drets de les persones amb 

discapacitat. L’objectiu del concert és fer difusió de l’entitat i recaptar fons per a les 

més de 300 persones ateses als tallers i habitatges de la fundació.  

Prodis és una entitat destinada a l’assistència i la promoció de persones adultes amb 

discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral.  Aquestes persones són 

ateses per 130 professionals.  

 

Segons Paulina Soler, cap de comunicació de l’entitat, ‘Prodis porta amb orgull poder 

rebre el projecte d’aquells pares dels anys 60 que van tenir un coratge molt gran per 

posar una primera pedra de la feina que fem avui’. I afegeix que ‘des de la fundació 

entenem que és possible la implicació de la societat civil, que pot donar una resposta 

organitzada, una resposta competitiva i de qualitat davant d’aquests temes’.  

 

 

Disponibilitat d’entrevistar  als artistes 

 

------------------------ 

 

Les dades 

Batecs 
Gossos 
Concert solidari 
Dia i hora: divendres 28 de novembre 21h 
Preu: 20€ 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 · Terrassa 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/gossos/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat  / 902 180 677 
Durada: 105min 

http://www.fundacioct.cat/

