
          

Les associacions organitzadores i col·laboradores d’aquest cicle de Concerts Solidaris, 
que estem duent a terme trimestralment, des de l’any 2013, veient la situació actual social que 
avui en dia vivim la societat, ens ha fet plantejar-nos que calia donar un pas endavant en les 
nostres actuacions diàries, encarades als nostres conciutadans. 
 

Malauradament hi ha moltes famílies que han vist minvat el seu benestar, tant econòmic, soci-
al i familiar, fent que es vegin abocats, cada vegada més, a sol.licitar l’ajuda d’entitats socials 
sense afany de lucre i dels serveis socials públics. 
 

És per això que, amb el suport dels estaments públics i privats i de les associacions que ens 
donen suport, volem donar un pas més i dins de les nostres possibilitats, mirar d’ajudar mitjan-
çant la participació de la societat civil i amb la complementació de la realització de diversos 
actes culturals benèfics, aconseguir el nostre únic objectiu de recaptar aliments per a les famí-
lies que més ho necessiten. A l’hora, també volem premiar la col.laboració de milers de ciuta-
dans anònims que, amb la seva aportació d’aliments, fan possible que moltes famílies puguin 
ser ateses el més correctament possible. Agrair, a la ciutadania, la seva col.laboració desinte-
ressada amb aquestes actuacions culturals que es poden dur a terme gràcies a la participació 
desinteressada dels grups corals que ens donen suport en aquesta iniciativa i que hi 
col.laboren de forma totalment altruista en la seva realització. 
 

Només afegir que la totalitat dels aliments recaptats, en aquest Concert, farà possible que pu-
guin ser distribuïts pel grup de Caritas de la Parròquia de Sant Ambròs, a les famílies més ne-
cessitades dels nostres barris. 
 

En nom de tots, us volem agrair la vostra implicació, participació i col.laboració en aquest acte 
cultural i esperem que gaudiu d’aquest magnífic Xé concert Solidari a càrrec del Cor de Gospel 
UNITS PEL GOSPEL, sota la direcció de la seva directora Sra. Laura Flores. 

 

El nostre agraïment per la seva col.laboració i suport en aquest 

Xè Concert  Solidari a: 

Grup de Caritas de la Parròquia de Sant Ambròs 

Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí 

Obra Social La Caixa 

Associació Cultural i Social Art Sant Martí 

Associació de Veïns La Palmera 

Associació de Veïns La Pau 

Hermandad Rociera de La Pau (ARAC) 

Associació Cultural i Recreativa La Pau 

Associació Sant Martí EIX  comercial  

Associació de Veïns Verneda Alta 

Cor Gospel UNITS PEL GOSPEL 

 

http://unitspelgospel.blogspot.com.es/


UNITS PEL GOSPEL 

La coral Units pel Gospel es va crear a l’abril del 2012. Està formada per una 
quarantena de cantaires de diferents edats i nacionalitats i l’acompanyen tres 
musics. 

La direcció musical va a càrrec de la senyora Laura Flores, graduada com a 
directora de cors pel conservatori municipal de música “Amadeo Roldán” de 
l’Havana (Cuba) i co-fundadora i integrant del quartet vocal “Gema4”. 

El repertori d’Units pel Gospel inclou des dels espirituals negres fins al gospel 
més tradicional, cantant en diferents idiomes i fent participar al públic des de la 
primera cançó. 

Des dels seus inicis, Units pel Gospel participa en diferents actes i concerts 
solidaris com són la Marató de TV3, recollida de fons i aliments per a Càritas, 
ajuts per als damnificats dels terratrèmols del Nepal i d’Equador, així com per a 
Associacions sense ànim de lucre: Fundació Tècnica i Humanisme, Fundació 
Pasqual Maragall per a la lluita contra l’alzheimer, Hospital de Sant Joan de 
Deu per a la investigació de malalties rares “iniciativa un camí per l’Asier”, Fun-
dació Arrels fent un concert conjuntament amb la coral Gospel Clot, “Manos 
providentes”, etc. També ha participat en festivals de música gospel (Nit del 
Gospel a Sant Martí), gospel fest, i events privats. 

Des del mes de maig de 2014, Units pel Gospel, ofereix tots els primers diven-
dres de cada mes, a la parròquia de Santa Anna, un concert, anomenat 
“Gospel Experience”, que s’ha anat consolidant amb el temps, sent l’únic grup 
de gospel que fa concerts de gospel estables (en el mateix lloc), i permanents 
(primer divendres de cada mes). 

Units pel Gospel assaja setmanalment a la parròquia de Santa Anna de Bar-
celona, tots els divendres de 20:30 a 22:30 hores. 

 

PROGRAMA DEL Xè CONCERT SOLIDARI 

 

  1.– HALELU PRAISE THE LORD 

  2.– EVERY PRAISE 

  3. ALGO ESTA CAYENDO AQUÍ 

  4. KUMBAYA 

  5. STORM IS PASSING OVER 

  6. HE’S ALIVE 

  7. YESU AZALI AWA 

  8. HINGHWAY TO HEAVEN 

  9. GREAT IS HE 

  10. ROCK MY SOUL 

 

DIRECTORA DEL COR UNITS PEL GOSPEL 

 

                                    LAURA FLORES 

Laura Flores, és graduada com a directora de cors 
pel Conservatori Municipal de música “Amadeo 
Roldán” de l’Havana (Cuba) i co-fundadora i inte-
grant del quartet vocal “Gema4”. 

 

Amb Gema4 ha gravat 4 discs, a més de diverses 
col·laboracions discogràfiques amb cantants com 
David Civera, Moncho, Peret, entre altres. 

 

També va col·laborar amb Buena Vista Social, fent 
gires amb el cantant Ibrahim Ferrer i la cantant cu-
bana Omara Portuondo per tota Europa i Mèxic. 

 

Actualment és professora de corals i de cant en diferents escoles de música de la 
ciutat de Barcelona. 
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