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Concert solidari de Gospel Viu 

Gospel per la salut mental 

 

La Fundació Privada Funamment organitza un concert solidari de gospel amb el grup 

Gospel Viu a la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona el divendres 1 de juliol de 

2011 ales 21.30 hores. L'entrada del concert serà de 30 euros i els diners que es 

recaptin es destinaran a consolidar el Programa d’Atenció a Domicili que la Fundació 

està desplegant a diversos municipis del territori català. Les entrades es podran 

comprar per Servicaixa. 

 

 

 

Gospel Viu! 

 
Gospel Viu! s’estrena el gener de 2004 al Reial Monestir de Ripoll davant un públic 
que ha copsat, des d’un bon principi, l’energia i la força d’aquesta jove formació de 
l’escena catalana. L’estil de Gospel Viu! pretén ser propi i característic, marcat pel bon 
ús de la tècnica vocal i coral, per uns ritmes vius i treballats i, alhora, per una 
assimilació del context històric i humà que impregna la música gospel i cada cant del 
repertori escollit.  
 
 

Concert solidari de Gospel Viu 

Gospel per la salut mental 

 

Dia: divendres 1 de juliol de 2011 

Hora. 21.30 hores 

Lloc: Basílica de Santa Maria del Pi  

        (Plaça del Pi) de Barcelona 
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La trajectòria de Gospel Viu! és destacable: Festival Jazz i Blues a Roses, DOM 
Festival, Festival (A)phònica, Festival Internacional de Jazz de Teruel, Palau de la 
Música Catalana, Auditori de Girona, L’Auditori, Kursaal de Manresa, Teatre Poliorama 
de Barcelona, TAS Salou, Auditori August Tarragona... Ha compartit cartell amb 
Sharrie Williams & The Wiseguys, The Kingdom Choir, Jorge Drexler, Lluís Llach i 
Carme Canela, entre d’altres. La seva projecció els va portar a compartir escenari amb 
THE GOLDEN GATE QUARTET liderats per Clyde Wright, al Palau de Congressos de 
Barcelona. 
 

 
 

 
DISCOGRAFIA 
 
Gospel Viu! disposa de dos treballs enregistrats, Marchin’ to Freedom! (DVD) el 2005 i 
THE GOSPEL XPERIENCE IN SYMPHONY (doble CDDVD). 
 
 
LA SEVA TRAJECTÒRIA SOLIDÀRIA 
 
Gospel Viu! inicià el 2006 un projecte, Gospel Sense Fronteres®, que pretén encetar 
una línia acurada de treball solidari en benefici de totes aquelles institucions i ONG 
que lluiten, dia a dia, per una societat millor, amb menys diferències socials i més 
integració humana. El missatge que rau, en definitiva, en tota la música gospel. 
 
Fins ara Gospel Viu! Ha col·laborat amb la Fundació Amics Joan Petit Nens amb 
Càncer, la Fundació Vicente Ferrer, l’Associació Catalana Síndrome Rett, Sonrisas de 
Bombay. 
 

És remarcable la participació al concert MOU‐TE PELS QUIETS, celebrat el 14 de juny 
de 2009 a l’Auditori de Barcelona; un concert ideat per Màrius Serra amb la 
participació d’artistes de primera fila com Quimi Portet, Nina, Gossos, Pets, Elisabet 
Raspall, Ivette Nadal, Pau Riba. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Berguedà, 9-11, entl. 3a / 08029 Barcelona / t. 93 272 14 51 / f. 93 272 13 65 / www.funamment.org 

 

 
 

Fundació Funamment 

La Fundació Privada Funamment va néixer a finals de l’any 2007, promoguda per la  

FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb 

problemes de salut mental) amb la voluntat de gestionar serveis que treballen per a la 

millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i les seves famílies. 

Quan a una persona se li diagnostica una malaltia mental es trunca el seu projecte de 

vida i el dels seus familiars. Sovint es produeix un deteriorament de les habilitats 

socials i dels aspectes emocionals, i es tendeix a un progressiu aïllament social i a la 

creació d’uns lligams de dependència excessius respecte als seus cuidadors que solen 

ser els seus familiars. El patiment, doncs, tant de l’afectat com dels éssers estimats és 

realment molt important. Hi han recursos i professionals que saben i poden mitigar 

aquest efecte, que tenen un caire tant sanitari com psicoeducatiu. 

 

En aquesta línia treballem des de la Fundació. Gestionem recursos i serveis per 

aconseguir guanyar quotes d’autonomia de la persona afectada i alleugerir el nivell de 

dependència dels seus cuidadors i, a més a més, disminuir la càrrega emocional que 

pateixen les persones cuidadores. 

Des de la creació de la nostra entitat fins avui, hem posat en marxa els següents 

programes per tal de fomentar l’autonomia, treballar la inclusió social i alleugerir la 

càrrega emocional de les famílies: 

 Programa Respir Sortides 
 

 Programa Respir Salut 
 

 Programa Acompanyament Comunitari i Atenció al Domicili  
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A més a més, actualment la Fundació Funamment gestiona quatre Clubs 

socials, un servei que treballa i potencia la inclusió social i comunitària 

mitjançant el lleure. 

 Club Social Tu Tries 

 Club Social Gramenet 

 Club Social El Llorer 

 Club Social Espai 3 

Tots ells atenen més de 100 persones amb problemes de salut mental. 

 

 

Per a més informació: 
 

Elisenda Ferrer – 653 963 811 

comunicacio@funamment.org   

 

 

mailto:eferrer@fecafamm.org

