
 

                                                        

 

 

Andre Mariaren Basilikan emango du kontzertu solidarioa 

Donostiako Orfeoiak AGIPADen alde. 

 

 

Datorren urriaren 27an izango da, ostirala, 20:00tan eta sarrerak salgai daude 

jadanik www.agipad.org edo www.ticketea.com web orrietan. 

 

Kontzertuan bildutako dirua Haurtxoak Egoitza Zentro soziosanitarioko 

instalazioen berrikuntzarako erabiliko da, 10 urte daramatzana adin nagusiko 

emakumeak artatzen, haurdun daudenak eta/edo 5 urtetik beherako haurrak 

dituztenak eta gizarte-bazterketa egoeran daudenak eta/edo 

drogamenpekotasun arazoak dituztenak.   

 

Datorren urriaren 27an, ostirala, Donostiako alde zaharrean kokatuta dagoen 

Andre Mariaren Basilikan, Donostiako Orfeoiak helburu soziala duen kontzertua 

eskainiko du. Biltzen den dirua AGIPAD Elkartearentzat izango da, zehazki, 

Haurtxoak Egoitza Zentro Soziosanitarioarentzat, hamar urte berehala beteko 

dituen zentroa.  

AGIPADen alde egiten den III. Kontzertu Soliarioa da, 2014. urtean hasi 

zenetik. 20:00tan izango da hitzordua, Donostiako Andre Mariaren Basilikan.  

Programa zabala 

Oraingo honetan, Orfeoiako Zuzendaria den José Antonio Sainz Alfarok oso 

errepertorio sakro zabala aukeratu du, Madina, Bach, Haendel, Mozart, Brahms 

edo Mendelssohnen obrak, beste batzuen artean. Koruarekin batera, Gerardo 

Rifón Basilikako organoarekin.  

 

Sarrerak salgai 

Kontzertuko sarrerak salgai daude jadanik. Interesatuek interneten eskuratu 

ditzakete, 18€ren truke, www.agipad.org edo www.ticketea.com web orrietan. 

AGIPADeko bulegoetan ere erosi daitezke, Javier de Barkaiztegi kalean, 23 zb, 

Amara Berri auzoan. Edozein argibidetarako, Elkarteko zenbakira deitu daiteke: 

943 47 38 64 
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Irabaziak Haurtxoak zentroarentzat izango dira 

Kontzertu Solidarioko irabaziak Haurtxoak Egoitza Zentro 

Soziosanitarioarentzat izango dira. Datorren abenduan, zentroaren hamargaren 

urteurrena izango da eta bildutako diruarekin instalazioen hobekuntzarako 

egokitzapen obrak egingo dira.  

 

Haurtxoak zerbitzu aitzindaria da Estatuan, tratamendu intentsiboa, osoa eta 

zehatza eskaintzen du adin nagusiko emakumeei, haurdun daudenak eta/edo 5 

urtetik beherako haurrak dituztenei. Gizarte bazterketa egoeran dauden 

emakumeak dira eta/edo drogamenpekotasunekin arazoak dituztenak.  

 

 

Programa honek adingabekoaren banantzea saihesten du eta seme-alabarekin 

dagoen loturaren kalitatean modu prebentiboan eskuhartzen du, amarentzat 

amatasunak suposatzen duen inflexio-puntuan positiboki eraginez, haurraren 

etorkizuneko nortasunean modu onuragarrian eragiteko.  

 

AGIPADek Haurtxoak 2007. urtean abiatu zuen, abenduan 10 urte beteko ditu 

eta emaitza arrakastatsuak ematen ari da.  

 

 

Prentsako kontaktua 
Martín Martínez 

prensa@agipad.org 

Teléfono 609491422 
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