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La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes
Balears (UCTAIB) és una organització empresarial
plurisectorial que representa les cooperatives de treball,
des de l’any 1986, davant la necessitat de les
cooperatives de crear un marc de referència comú per
defensar els interessos del col·lectiu i millorar la gestió
sòcioempresarial.
Aquests temps de crisi ha reforçat el món del
cooperativisme, però al mateix temps l'estructura de la
nostra organització s'ha vista
afectada per les dificultats
econòmiques actuals, per
la qual cosa agraïm
moltíssim la vostra
assistència en
aquest concert
solidari la qual
significarà un
raig
d'esperança i
de solidaritat
cap el
cooperativisme.

PROGRAMA:
COOPERATIVA GORG BLAU. COL·LEGI SANT FELIP NERI
‣ “They don't care about us”. Michel jackson
‣ “Somebody that I used to know” ( Gotye )

AULA BALEAR
‣ "Ani Kuni". Cançó tradicional dels indis del Canadà.

COL·LEGI MANJON
‣ “Come sail away with me” peça versionada de Mark Patterson

ES LICEU
‣ “Souper trooper“ de Benny Anderssons i Björn Ulraveus
‣ “My favourite things“ de Rodgers i Hammerstein. Adaptada al català

ES LLEDONER
‣ “ Silver Bells “ Cançó instrumental de Bing Crosby i Carole Richard
‣ “Fandango per a un amic” de Francesca Adrover Tirado amb un poema
recitat

MATA DE JONC
‣ “Pep Gonella” . Tradicional i harmonitzada per Baltasar Bibiloni
‣ “La calma de la mar”. Tradicional i harmonitzada per Josep Baucells
‣ “Cançó de bres per a una princesa negra”. Música Antoni Rodríguez i Lletra
Gabriel Janer Manil·la

CIDE
‣ “Paraules d'amor “de Joan Manel Serrat
‣ “Waving Flag” de D. Bisbal, amb la lletra modificada pels nins del projecte
JASIBAND del CIDE
‣ “Titànic”, “Carros de Fuego”, “Los niños del coro i “El Senyor dels anells”.
Medley amb flauta dolça d'aquestes BSO.

ART I SONS
‣ "Ja no plou tant" de Art i Sons jazz combo
‣ "Demà serà prest" de Art i Sons jazz combo

