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Benvolguts amics i amigues,
La Fundació Lux-Art Solidari neix a
Barcelona l’any 2013 amb un profund
i clar propòsit d’altruisme social
gràcies al desig comú i desinteressat
d’un grup d’amics amants de la
música antiga. L’aspiració i anhel de
la nostra entitat és poder assistir i
donar suport a qui més ho necessita
mitjançant la cultura.
Avui, us puc confirmar que l’any 2015
ha estat un exercici d’estabilitat i
creixement. Personalment, em sento
molt satisfeta de poder compartir
amb vosaltres els resultats assolits
vers les entitats socials beneficiàries
dels nostres esdeveniments. Un
petit gra de sorra que ben segur
creixerà amb la il·lusió de l’equip de
treball de la fundació. El seu talent,
dedicació i treball diari ha contribuït
a posicionar la nostra fundació en el
lloc on es troba avui.
El meu sincer agraïment a tots els
voluntaris, amics i col·laboradors que
continueu oferint el vostre suport i
participació per a ajudar a dinamitzar
i donar continuïtat al projecte.

Mari Cruz G., Presidenta
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Combinem l’art
i la solidaritat com a
elements de cohesió
i transformació social.
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PRESENTACIÓ

La Fundació Lux-Art Solidari té com a objectiu promocionar
l’art com a expressió social a través de l’organització
d’esdeveniments culturals i solidaris, aconseguint d’aquesta
manera, la difusió i finançament dels projectes d’entitats
humanitàries destinats a la millora de la qualitat de vida i
benestar social de persones amb risc d’exclusió social.
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 per ajudar a
finançar projectes d’entitats, així com fomentar la cultura i
la creació artística.
Goig edita un programa anual d’esdeveniments que compta
amb la participació activa d’entitats culturals, escoles de
música i diferents artistes.
Lux Fundació. Un projecte que vol apropar la música
antiga dels segles XVII i XVIII al gran públic, alhora que
col·laborar a finançar projectes d’entitats.
Lux disposa del seu propi grup instrumental, i pot oferir
repertoris que van des de programes de concert orquestrals,
de cambra o recitals a solo dels seus membres.
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Concerts
de música popular

Conferències
d’art, benestar
i solidaritat

2015 EN XIFRES
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Col·laboracions amb projectes
benèfics d’entitats socials

460
Kg d’aliments recaptats
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Exposició benèfica d’art
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Concerts
de música antiga

2.204
Persones assistents

3.845
Euros donats
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PRINCIPALS ACTIVITATS

Concerts de música en
benefici dels següents
projectes:

MENJADOR SOCIAL EL CALIU D’HORTA
8 de març de 2015. Concert coral als Lluïsos de Gràcia
amb els grups Societat Coral Gracienca. Coral Alborada.
Societat Coral La Badalonense. Donatiu en aliments.
ESCOLA NOU BARRIS
18 d‘abril de 2015. Concert coral a la Parròquia de Sant
Pacià amb els grups L’Ideal d’en Clavé i Flor de Maig.
Els beneficis es van destinar a organitzar un taller de
música a l’escola.
26 D’ABRIL DE 2015
Lluïsos d’Horta amb el grup Añorado Encuentro-Alelí
Vazquez.
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Exposicions

10 d’octubre de 2015. Exposició fotogràfica “Un
moment, una imatge” d’Irene López&Irene Sanz al
Centre Cultural Can Fabra en benefici de l’entitat
Pallapupas, pallassos d’hospital.

Conferències

28 de maig de 2015. ”La influència de l’art en les
persones” amb Margarita Romero. Hotel Entitats
Can Guardiola -Sant Andreu, Barcelona.
13 de juny de 2015. “L’havanera que ens agrada”
amb Artur Balaux a la Biblioteca Ignasi IglésiasCan Fabra -Sant Andreu, Barcelona.

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS COMPARTIDES
30 d‘abril de 2015. Concert coral a la Cripta de
la Sagrada Família amb els grups ACR Les Flors
de Maig. Orfeó Nou Barris. Societat Coral L’Ideal
d’en Clavé. Els beneficis es van destinar a cobrir el
projecte adreçat al benestar de la gent gran.

EL SOMRIURE DELS NENS
4 de juliol de 2015. Concert coral a la Cripta de la
Sagrada Família amb el grup Sedeta Gospel Singer.
Els beneficis es destinaran a donar suport a la
creació d’una escola amb cinc aules i escolaritzar
a 110 nens i nenes de Baleba (Índia).

BANC DELS ALIMENTS
21de juny de 2015. Cantada d’havaneres a l’Alberg
Mare de Déu de Montserrat a benefici del projecte
“ La fam no fa vacances“

AMICS DE LA GENT GRAN
17 i 31 d‘octubre de 2015 Concerts corals a la
Cripta de la Sagrada Família amb els grups Coral
Sant Antoni, Cor del CIC, Polifònica Sant Lluís,
Coral Matices, Coral Casa Almeria i Societat Coral
Gracienca CIC, a benefici del projecte “Un Nadal
en Companyia” dels Amics de la Gent Gran.

27 DE JUNY DE 2015
Orfeó Gracienc amb el grup d’havaneres Hávaname
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ANCIENT & CHARITABLE MUSIC

Concerts de música antiga
a benefici de les següents
entitats socials:
El Somriure dels Nens
21 de març de 2015.
Alberg Mare de Déu de Montserrat, Barcelona.
Concert en commemoració del 330è aniversari
del naixement de Johann Sebastian Bach
Santi Mirón, viola de gamba
El Somriure dels Nens
29 de maig de 2015. Cal Jordi Faura.
“Musicall Humors” del Capità Tobias Hume.
Londres, 1605
Santi Mirón, viola de gamba
Concert programat per la temporada de Música
de Coincidències, patrocinat per Estrella Damm
i la família Faura
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Basílica de Santa Maria de Pi de Barcelona
30 de juny de 2015.
“Musicall Humors” del Capità Tobias Hume.
Londres, 1605
Santi Mirón, viola de gamba
Restauració de l’escultura de “L’Àngel Tort”
de Santa Maria de Pi
Basílica de Santa Maria
del Pi de Barcelona
5 de juliol de 2015.
“De Mestres & Deixebles”
Santi Mirón, viola de gamba
Restauració de l’escultura de
“L’Àngel Tort” de Santa Maria de Pi

Santi Mirón, director

Basílica de Santa Maria de Pi de Barcelona
19 de juliol de 2015.
“Al Voltant de Bach”
Santi Mirón, viola de gamba
Restauració de l’escultura
de “L’Àngel Tort” de Santa Maria de Pi
Obra Social Parròquia de Sant Pau del Camp
de Barcelona
28 de juliol de 2015. Monestir
de Sant Pau del Camp.
Sonates per a clavicèmbal
i viola de gamba de J.S. Bach
Marju Vatsel, clavicèmbal.
Santi Mirón, viola de gamba

Associació de pacients d’Hemoglobinúria
Paroxística Nocturna d’Igualada.
21 de novembre de 2015. Auditori Josep Viader
de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona
“Musicall Humors” del Capità Tobias Hume. Londres, 1605.
Santi Mirón, viola de gamba
Fundació Escola Sant Vicenç de Paül
de Figueres
22 de novembre de 2015. Església
de Sant Pere de Figueres.
“Musicall Humors” del Capità Tobias Hume.
Londres, 1605.
Santi Mirón, viola de gamba
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DISCOGRÀFICA
Lux Fundació compta amb la seva pròpia discogràfica solidària LUX RECORDS. El seu primer
disc publicat el 2013 ha estat “Suonate en trio
per a diversi strumenti di JS Bach” interpretat
per Lux Ensemble de la mà del seu director el
violagambista Santi Mirón.
Lux Ensemble és un dels dos grups instrumentals
que pertanyen a Lux Fundació, conjuntament amb
Lux Consort of Viols.
Aquest disc, dedicat íntegrament a la música de
Johann Sebastian Bach (1685-1750), està format
per les tres famoses sonates per a viola de gamba i
clavicèmbal del genial compositor alemany, però
presentades cadascuna d’elles en aquesta ocasió
amb una formació de cambra diferent, oferint així
una perspectiva renovadora i contrastada de cada
una de les sonates. El disc és completat amb una
transcripció per a viola de gamba i continu de la
sonata en mi menor per a violí i baix continu del
mateix Bach.
Enregistrat al 2010 i 2013 al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona.
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Santi Mirón, direcció
Marco Brolli, flauto traverso
Sarah Moffatt, violino
Santi Mirón, viola da gamba
Clara Hernández, viola da gamba
Peter Krivda, viola da gamba & violoncello
Xavier Puertas, contrabasso da viola da gamba & violone
David Malet, organo
Bruno Forst, organo & cembalo
Pablo Barreiro, enginyer d’enregistrament
Santi Barguñó, assessor artístic
Producció: Santi Mirón, Pablo Barreiro i Lux Fundació
Col·laboradors: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona i Radio Galega
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ELS COMPTES

Tots els esdeveniments solidaris 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
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.
Compte corrent: 2100 3049 12 2200338305
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Durant l’any 2015 hem estat
guanyadors d’un dels prestigiosos
Premis Laus organitzats per l’Associació
de Dissenyadors Gràfics i Directors d’Art
del FAD (ADG-FAD), que reconeixen el
millor disseny estatal.
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L’EQUIP DE TREBALL

Patronat
Presidenta: Mari Cruz García
Secretari: José Antonio García
Vocal: Francisca Mirón

Direcció tècnica
Olga Campo. Gerent de Goig Art Solidari
Santi Mirón. Director de Lux Fundació
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LA NOSTRA SEU

Fundació Lux-Art Solidari
fundacioluxartsolidari.org
C. Cuba 2.
Hotel D’Entitats Can Guardiola
08030 – Barcelona
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