
 
 
CONVOCATÒRIA:  
Acte de cloenda de la celebració dels 
50 anys del naixement històric de la Fundació 

Creu Sant Jordi 2015 
    
    
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) posa el 
punt i final als actes de celebració dels 50 anys del 
seu naixement històric 
 
� El proper dissabte 28 de novembre, a les 19h al Teatre Auditori de 

Granollers concert “Classic meets jazz” a càrrec del prestigiós 
flautista Claudi Arimany 

 
La Roca del Vallès, 23 de novembre de 2015. La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) 
celebrarà el proper dissabte 28 de novembre (a les 19,00h al Teatre Auditori de 
Granollers) l’acte de cloenda de la celebració dels 50 anys del naixement 
històric de la Fundació amb un concert “Classic meets jazz” a càrrec del 
prestigiós flautista Claudi Arimany i un equip de músics format per  Claudi 
Arimany, flauta; Eduard Sànchez, flauta; Santi Escura, piano; Manuel Vega, 
contrabaix; i Antoni Gadea, bateria. 
 
Es tracta de l’acte institucional que posa el punt i final als actes programats al 
llarg de l’any 2015 per a celebrar els 50 anys de les seves primeres passes 
històriques ja que els orígens de la nostra Fundació es remunten a l’any 1965, 
quan un grup de pares i mares, preocupats per la qualitat de vida i el futur dels 
seus fills amb discapacitat intel·lectual, van decidir constituir a Granollers a 
l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones amb Disminució Psíquica, 
amb la finalitat de fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels seus 
fills i filles. Associació que a l’any 1992 es converteix, per agilitat en la seva 
gestió i forma jurídica, en l’actual Fundació Privada Vallès Oriental.  
 
“Per a la Fundació aquest any 2015 ha estat un any molt especial i emotiu, 
celebrem els 50 anys del naixement històric de la nostra Fundació. Aquest 
aniversari tan especial, s’ha celebrat amb un programa d’actes commemoratius 
molt variat i ambiciós, i el concert “Classic meets jazz”, amb tota la gran família 
de la Fundació i tots els amics i amigues de l’entitat és el millor punt i final que 
podríem fer” apunta el senyor Esteve Marqués, President de la Fundació.  
 
Programa 
 
Benvinguda a càrrec del President de l’FVO, Sr. Esteve Marqués 
 
Primera part del Concert 
Felix MENDELSSOHN Tres Duos amb acompanyament de piano  
“Ich wollt, meine Lieb” op.63/1 
“Chant d´automme” op.63/4 
“Ich liebe dich, weil ich dich lieben muss” op.86/3 
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W.A. MOZART 
Tres Àries de l’Òpera “La Flauta Màgica” arranjades 
per a dues flautes per l’autor (1791) 
“Du feines Täubchen, nur herein” 
“Ach,ich fühl’s, es ist verschwunden” 
“Ein Mädchen oder Weibchen” 
 
Luigi HUGUES 
Grand Concerto Fantasia op.5 
sobre temes de l’Opera “Un Ballo in 
Maschera” de Giuseppe Verdi 
 
Segona part del concert 
Claude BOLLING SUITE per a flauta i Jazz piano Trio 
1.Barroque and blue 
2.Sentimentale 
3.Havanaise 
4.Irlandaise 
5.Versatile 
6.Veloce 
 
Cloenda  
A càrrec del President de la Fundació, Sr. Esteve Marqués, amb el 
reconeixement especial a les famílies que porten més anys a la Fundació. 
 
 
Convocatòria: 
 
Acte de cloenda de la celebració dels 50 anys del naixement 
històric de la Fundació 
 
Dia:  Dissabte 28 de novembre de 2015 
Hora:  19,00h 
Lloc:  Teatre Auditori de Granollers 
  c. Torras i Bages, 50 
 
Per més informació: 
 

 
 
Sònia Garcia 
Cap de Gabinet  
Direcció General FVO 

fundacio@fvo.cat - 93 860 02 45 


