Poblet s'omple en solidaritat amb les víctimes
dels aiguats
Ds, 23/11/2019 per Catalunya Religió

(Monestir de Poblet) Tres-centes persones han assistit aquesta nit al concert
solidari organitzat al monestir de Poblet el dia en què es compleix un mes exacte
des que una riuada va causar importants danys personals i materials a la comarca
de la Conca de Barberà. El president de la Generalitat, Joaquim Torra, i la
delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, han estat presents
en l’esdeveniment, acompanyant els alcaldes de la zona i representants
d’empreses i institucions que s’han sumat a la iniciativa. El concert l’han
protagonitzat la soprano Marta Mathéu i l’organista Juan de la Rubia, que han
interpretat obres de Bach, Wagner, Mendelssohn i Brahms. L’acte ha començat
amb un minut de silenci en record a les víctimes mortals de les pluges.
La recaptació per la venda anticipada d’entrades ha superat els 2.500€. A aquesta
xifra, encara provisional, s’afegiran les aportacions de les persones que han
adquirit les localitats directament en arribar al concert, així com els donatius fets
en acabar aquest. A més, s’hi sumaran els 25.000€ que CaixaBank s’ha compromès
a donar a través de l’Obra Social La Caixa, amb l’objectiu que es destinin a
projectes de reconstrucció als municipis afectats.
Per la seva banda, la plataforma Riuada Solidària ha començat també avui tot un
cap de setmana d’activitats lúdiques i culturals amb què es persegueix aquest
mateix objectiu. El detall d’aquestes iniciatives es pot consultar íntegrament a
riuadasolidaria.cat.
El concert benèfic d’ahir al vespre va ser tot un èxit, volem expressar
l’agraïment a tots els assitents. Especialment a @JDELARUBIA i
@MatheuSoprano per la seva dedicació. pic.twitter.com/HuqpHLB4wD
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— Monestir de Poblet (@MonestirPoblet) November 23, 2019
Al @MonestirPoblet un minut de silenci dona pas al concert solidari de
Juan de la Rubia i Marta Mathéu Hi assisteix @QuimTorraiPla i
@CunilleraTeresa, entre altres representants d'institucions locals i
territorials, al costat dels alcaldes de les poblacions afectades.
pic.twitter.com/qquvD2IlLN
— Riuada Solidària (@RiuadaSolidaria) November 22, 2019
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