AGÈNCIA BALÈRIA
NOTÍCIA
EL SAGRAT COR I JAUME ANGLADA CANTEN PER
LA DISCAPACITAT
Palma, 10 de desembre de 2012
Aquest concert s'emmarca dins les celebracions que
han realitzat en el centre amb motiu del Dia
Internacional de la Discapacitat.

El passat divendres 7 de desembre tot l'alumnat, més de mil alumnes, del Col·legi Sagrat
Cor cantaren amb Jaume Anglada per enregistrar la seva cançó <i>La veu d'un nin</i>
dedicada a l'associació ASPAPRODE (Associació de pares prodesenvolupament de nins
amb discapacitat). L'acte va tenir lloc al Teatre Romà del Poble Espanyol, cedit
gratuitament per l'empresa que dirigeix el recinte. Jaume va estar acompanyat per Tolo
Llompart i Xavier Escútia a la guitarra i per 70 alumnes de 1r d'ESO a la flauta, tots ells
dirigits per Antoni Montejano. A l'acte va assistir Ana Ferriol, regidora delegada d'Educació,
Família, Igualtat i Menors de l'Ajuntament de Palma i Gemma Cardona, Directora Titular
del centre en representació de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).
L'enregistrament de la cançó va concloure amb la interpretació per part de Jaume Anglada
de dues cançons més, <i>Cridaré el teu nom</i> i <i>Fa un fred de neu</i>. Prèviament 5
alumnes del centre llegiren un manifest en favor de les persones amb discapacitat.
Aquest concert s'emmarca dins les celebracions que han realitzat en el centre amb motiu
del Dia Internacional de la Discapacitat tot recordant que totes aquestes persones, malgrat
tenguin alguna dificultat, s'aixequen cada dia amb il·lusió i ganes de lluitar per aconseguir
allò que es proposen, per això, en el centre on tenen més de 80 alumnes amb dificultats,
celebren el dia de les persones amb capacitat: capacitat de lluita, d'esforç, de superació...
Les celebracions han acabat avui amb la formació d'un gran mural de llaços blaus que
podra ser vist des del carrer i on es llegirà la paraula TOTS.

