
 

 
 

 

Concert solidari  

Notes per la salut mental 

La Fundació Privada Funamment organitza un concert solidari amb músics del 

panorama català a la Sala Luz de Gas de Barcelona el dimarts 18 d’octubre de 2011 a 

les 21.30 hores. L'entrada del concert serà de 10 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 i Atrápalo. 

 

Artistes 

Cargolé 

Cargolé és una formació on s'entrellacen el 

caràcter i la sensibilitat de la guitarra 

flamenca i la contemporània, en la recerca 

de crear atmosferes intimistes on 

l'espectador pugui perdre's entre les seves 

notes i harmonies. 

 

Cargolé s'inicia a la fi de l'any 2008 fruit de 

les composicions del guitarrista Carlos 

Pérez, El Caracolita, que manifesta així la seva particular visió de la guitarra flamenca. 

No és fins a finals d'aquest any que el grup es converteix en l'actual formació de 

sextet, acompanyant a la guitarra: baix, violí, percussions, cante i palmes. 
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Al juliol de 2009 llancen el seu primer EP “Viaje a Ninguna Parte”, i a principis del 

present any, 2011, es publica el seu primer àlbum de llarga durada  "Semilllas”, en el 

qual desenvolupen la seva particular forma d'entendre la música i el flamenc.  

Més informació: http://www.myspace.com/cargole 

 

El Sobrino del Diablo 
 

Cantautor satíric, rocker, escriptor i monologuista, 

Juan Gómez va adoptar al 1999 el pseudònim de El 

Sobrino de el Diablo per pujar als escenaris. Des de 

llavors ha realitzat més de 1.500 concerts per tot 

Espanya, dedicant-se especialment a Barcelona i la 

seva àrea urbana.  

 

Les seves cançons es caracteritzen per textos de 

caràcter àcrata no exempts d'humor, sobre melodies 

d'eclèctica procedència (blues, gospel, rock, reggae) i la seva posada en escena, 

propera a la performance teatral i a la stand up comedy, no deixa a ningú indiferent. 

 

Ha treballat amb la productora El Terrat en "Còmics de Barra", amb músics com 

Sabino Méndez (ex Loquillo i Trogloditas) o Julián Hernández (Siniestro Total) i ha 

col·laborat en diversos programes d'Andreu Buenafuente. Al gener de 2011 edita el 

seu setè disc oficial, “Music is the best”, amb homenatges a les seves grans 

referències musicals com Frank Zappa, Rory Gallagher, The Kinks o Tom Petty.  

Més informació: http://www.myspace.com/elsobrinodeldiablo 

 

Juantón El Equilibrista 
 

El barceloní Juantón es defineix com a músic, còmic, 

cantautor, showman, multiinstrumentista, compositor i 

productor, amb tres discos al mercat i diferents col·laboracions 

en singles.  

 

Ha realitzat concerts per tota la península, Europa i 

Sudamèrica, compartint escenari amb artistes de la talla de 

Manu Chao, Celtas Cortos, M-Clan, La Cabra Mecánica, Javier 

Krahe, Toni Manero o El Chaval de la Peca. 

 

Juantón ha aconseguit trobar un segell personal i inconfusible, 

basat en grans dosis d'humor i una gran faceta de showman, creant un ambient festiu 

que caracteritza a les seves actuacions, arrossegant al públic des de la primera cançó. 

Més informació: http://www.myspace.com/juantonelequilibrista 
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Paco Enlaluna 

Inquiet personatge tarragoní que es mou avui entre la 

composició i la interpretació musical i el seu treball d'actor i 

guionista. Els seus directes es contagien del teatral, les 

seves lletres d'una acidesa lírica, una ironia tendra i 

quotidiana, i concep el directe com un show, un espai on 

conflueixen monòleg, música i interacció amb el públic.  

Paco té una llarga trajectòria a les seves espatlles. Ha 

publicat tres discos, cinc recopilatoris, treballa 

periòdicament com a monologuista i guionista en diferents 

cadenes de televisió, en diferents companyies com El Terrat, Miramón Mendi i Proder, 

i ha escrit la dramatúrgia de diferents espectacles com Sucre, Pequenho, El Blues de 

la Billie, Descomuica-2 o Paco Enlaluna Sobre Rodes.  Més informació: 

http://www.myspace.com/pacoenlaluna 

 

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. 

 

http://www.myspace.com/pacoenlaluna


 

 
 

 

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  
 

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 (Mataró) 

 Club Social Gramenet (Santa Coloma de Gramenet) 

 Club Social El Llorer (El Vendrell) 

 Club Social Espai 3 (Cornellà de Llobregat) 

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

 

 

Per a més informació: 
 

Elisenda Ferrer – 653 963 811 

comunicacio@funamment.org   
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