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Reportatge

REDACCIÓ EVA VIDAL

Fundació Clarós
Concert benèfic a Calella de Palafrugell
La Fundació Clarós i l'Ajuntament de Palafrugell organitzen un concert
solidari a benefici de la pròpia Fundació que tindrà lloc el divendres 30
de juny a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell i que inclourà la
participació de Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz, Miquel Abras i
Peix Fregit.

Per a la compra d'entrades a:
https://havanerescalella.koobin.com

El públic assistent presenciarà
una actuació única –presentada pel periodista Josep
Puigbó– que comptarà amb
quatre referents de la música
del país, i que, en el cas de
Joan Manuel Serrat, revestirà
una significació especial, ja
que és la primera vegada que
el cantautor actua a Palafrugell. A més, en Serrat va
compondre una part de
l'àlbum Mediterrani a l'hotel
Batlle, davant la platja de Port
Bo, d'on contemplava el mar i
és va inspirar per a un dels
seus temes més populars.
El concert és una iniciativa de
Joan Manuel Serrat per ajudar
a la sensibilització sobre els
malalties de cara i coll i permetre la captació de recursos
econòmics per fer possible els
accions de la Fundació Clarós
a països emergents del tercer
món. Joan Manuel Serrat es
patró de Fundació Clarós.
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La Fundació Clarós
La Fundació Clarós és una organització sense ànim de lucre. Creada per
els Doctors Pedro i Andrés Clarós amb uns objectius, humanitaris,
docents i de recerca dins de l'àrea de l'otorinolaringologia i cirurgia de
cara, cap i coll.
La fundació lluita contra la
sordesa profunda. Fa ajuda
humanitària en països emergents per combatre malalties i
defectes otorrinolaringològics
i malformacions facials.
Promociona i atorga beques a
metges joves de països emergents per formar-se, a la Clínica Clarós de Barcelona. I
fomenta i patrocina l'ensenyament de les especialitats
d'Otorinolaringologia, Logopèdia, Foniatria, Cirurgia
Oral, Maxil·lo-facial i Plàstica
Facial mitjançant conferències, congressos, cursos o simpòsiums.
Per aquest any 2017 té previst
realitzar un total de 6 Expedicions Humanitàries a Àfrica,
amb la finalitat de seguir fent
operacions i controlar patologies tractades en els anys
anteriors i continuar amb la
formació del personal local.

segons les necessitats i patologies tractades. Acostumen a
ser 60 pacients. Això fa aproximadament un total de 3.000
pacients intervinguts, 750
audiòfons adaptats i 40 implants coclears.
La Fundació Clarós es sustenta de donacions altruistes
de personalitats de les finances, artistes, cantants, professionals liberals, empreses,
altres fundacions i persones
agraïdes, que amb la seva generositat contribueixen als
objectius de la Fundació.
Andrés Clarós

Les donacions a la Fundació
Clarós poden fer-se en
efectiu, enviant-les directament a la nostra seu o mitjançant transferència bancària a:
Fundació Clarós “la Caixa”
Es56 2100 0543 7202 0021 5206

La Fundació Clarós, també
col·labora en alguns dels seus
viatges amb la Fundació Barraquer, d'aquesta manera
abasteixen un altre tipus de
patologies (otorinolaringologia i oftalmologia).
El nombre de beneficiaris
directes de cada viatge, varia

Carrer Els Vergós 29-31,
Barcelona
Telèfon: +34 93 203 12 12
www.fundacionclaros.com
www.clinicaclaros.com
Pedro Clarós

