
Nom i cognoms / Raó Social         NIF

Telèfon                                               Correu electrònic

IBAN

Lloc                                                                   Data d’avui  Import de l’aportació

               300€ annuals        1000€ annuals

Signatura (obligatòria):             500€ annuals             altre import (indicar):

                   € annuals

COMPARTEIX 
EL NOSTRE AMOR 

PER LA MÚSICA
CONVERTEIX-TE EN MECENES DE LA NOSTRA FUNDACIÓ

FARÀS POSSIBLE QUE APROPEM LA MÚSICA 
ALS QUI MÉS LA NECESSITEN

COM POTS COL·LABORAR

COM POTS FER LA TEVA APORTACIÓ

Avantatges:

· 2 entrades per al concert de Joshua Bell i 
cocktail d’agraïment al finalitzar el concert.

· 2 entrades per a 2 concerts a escollir 
de la Temporada de la Franz Schubert 
Filharmonia al Palau de la Música 
Catalana. 

Omple aquesta butlleta i fes-nos-la arribar per mail (gmora@franzschubertfilh.com), 
per whatsapp (+34 637 515 874), o per correu ordinari,  fent servir el sobre de franqueig 
pagat que t’adjuntem.

Avantatges:

· 2 entrades per al concert de Joshua Bell i 
cocktail d’agraïment al finalitzar el concert.

· 2 entrades per a 4 concerts a escollir 
de la Temporada de la Franz Schubert 
Filharmonia al Palau de la Música Catalana 
amb accés a les proves acústiques. 

300€/anuals *

1000€/anuals *

500€/anuals *

Avantatges:

· 4 entrades per al concert de Joshua Bell i cocktail d’agraïment al finalitzar el concert.

· 2 entrades per a 6 concerts a escollir de la Temporada de la Franz Schubert 
Filharmonia al Palau de la Música amb accés a les proves acústiques i als assajos de la 
Franz Schubert Filharmonia. 

· Possibilitat de conèixer en persona els solistes de la Temporada 2022-23.

GRÀCIES PER FER POSSIBLE LA NOSTRA TASCA

COL·LAbORA
AMb NOSALTRES



ELS NOSTRES PROGRAMESEL NOSTRE MANIFEST

EL QUE SOM

TOTS SOM MÚSICA

CLÀSSIC ÉS COOL

EL QUE ESTIMEM

EL QUE VOLEM SER

EL NOSTRE PROPÒSIT

PER LA PARITAT I LA IGUALTAT

PER AL PÚBLIC JOVE

ELS NOSTRES VALORS

LA NOSTRA VISIÓ

La cultura és un dret universal al qual cal 
garantir-ne l’accés sense excepció. El suport a 
la cultura és un signe d’una societat avançada. 

Una cultura inclusiva i participativa és motor 
de canvi i progrés individual i social. La música 
és una eina potent de transformació social i 
d’enriquiment de la vida de les persones.

De gènere i d’oportunitats, per la 
paritat 50/50 dels nostres músics.

Amb programes i preus especials 
per a menors de 30 anys.

Creiem en la creativitat, l’excel·lència i la 
innovació. Perseguim la igualtat i la inclusió en 
les polítiques socials de la nostra Fundació.

Creiem en generar vincles a llarg termini 
amb tots aquells que formen part del nostre 
projecte. Ens defineix l’afecte i el compromís 
en les relacions que establim.

El nostre objectiu és convertir-nos en una 
formació rellevant en el panorama cultural i 
social del país. 

A través de la nostra Fundació estem 
implementant programes d’impacte social 
en temes relacionats amb la diversitat, la 
inclusió, la divulgació i la igualtat de gènere i 
d’oportunitats.

VIURE EN HARMONIA
PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL

De persones amb discapacitat.

TÚ, QUE ESTIMES 
LA MÚSICA
Pots contribuir a que des de la 
nostra Fundació implementem 
programes de paritat, d’igualtat, 
i d’inclusió social a través de la 
música, així com a la creació de 
programes de divulgació de la 
música clàssica entre el públic 
jove, i a més, ajudar-nos a a que 
la Franz Schubert Filharmonia es 
converteixi en una orquestra de 
referència nacional i internacional.


