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Barcelona, 02 de juny de 2021 – L'artista cantant i compositor Carles Sadness oferirà un concert 

al centre Kālida  Sant Pau, de la Fundació Kalida, un espai projectat per Benedetta Taglaibue i el 

seu equip en Miralles Tagliabue EMBT. El concert tindrà lloc el 11 de juny, a les 19:00 hores, i 

l'aforament serà molt reduït, només hi haurà 60 entrades disponibles. La data escollida coincideix 

amb el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, per conscienciar sobre aquest tumor, que és el de 

major incidència entre els homes del nostre país. 

 

Els beneficis aniran a favor de la Fundació Kālida, dedicada a oferir suport integral gratuït a les 

persones amb càncer i els seus familiars, com a complement dels tractaments mèdics. 

 

Es tracta del primer Story Concert de la Fundació, un concepte sota el qual se celebraran concerts 

en format íntim, amb aforament molt reduït, en què el públic podrà gaudir escoltant als artistes i 

conèixer de primera mà les històries, anècdotes, i vivències, darrere de cada cançó. 

 

 

 
Concert solidari de Carlos Sadness per la Fundació Kālida en suport a 

les persones amb càncer i les seves famílies. 
   

 El concert tindrà lloc el divendres, 11 de juny, a les 19:00 hores, amb aforament reduït, al centre 

Kālida Sant Pau, de la Fundació Kālida, que treballa per donar suport psicosocial integral i 

gratuït a les persones que conviuen amb el càncer. 

 La data de l'esdeveniment, Dia Mundial del Càncer de Pròstata, s'ha escollit per conscienciar 

sobre aquest tumor, que és el de major incidència entre els homes. 

 Es tracta del primer #StoryConcert de la Fundació, concerts en format íntim i proper, en què el 

públic podrà conèixer de primera mà les històries, anècdotes i vivències darrere de cada cançó. 

 L'acte compta amb el patrocini de Bayer. 
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El concert de Carlos Sadness compta amb el patrocini de Bayer, la col·laboració de FREE Damm 

i de Peculiar. 

 

Altres formes de col·laborar 

 

A més de fer un donatiu per accedir a l'entrada al concert, es pot col·laborar amb la Fundació 

Kālida, fent un donatiu a la Fila 0, o participant en el sorteig d'un Ukelele Fender signat per Carlos 

Sadness. 

Tota la informació està disponible a la web: https://www.fundaciokalida.org/es/story-concerts/ 

    

Sobre Kālida 

 

La Fundació Kālida constituïda a finals de l'any 2015 a Barcelona amb l'impuls de la Fundació 

Privada Nous Cims, així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un 

model de suport psicosocial per a persones amb càncer, els seus familiars i cuidadors , centrat en 

la persona. El seu objectiu és crear centres situats a pocs metres dels Serveis d'Oncologia dels 

hospitals públics de referència en tractaments de el càncer, amb espais per acollir i acompanyar 

de manera totalment gratuïta a totes les persones que ho necessitin. Kālida s'inspira en el model 

d'atenció psicosocial de l'ONG d'origen escocès Maggie's, formant part de la seva xarxa 

internacional de centres. El primer centre inaugurat és Kālida Sant Pau, que va obrir les portes el 

maig de 2019, dins del recinte hospitalari de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Des de llavors, 

ha atès més de 17.000 visites. Per a més informació entra a www.fundaciokalida.org/. 

  

Sobre Bayer  

 

Bayer és una empresa multinacional amb competències clau en les àrees de ciències de la vida 

relacionades amb la salut i l'alimentació. Amb els seus productes i serveis, l'empresa vol ser útil a 

la humanitat contribuint a trobar solució als grans desafiaments que plantegen l'envelliment i el 

creixement constants de la població mundial. Al mateix temps, el Grup aspira a augmentar la seva 

rendibilitat i a crear valor a través de la innovació i el creixement. Bayer s'adhereix als principis de 

desenvolupament sostenible, i les seves marques són sinònim de confiança, fiabilitat i qualitat a tot 

el món. En l'exercici 2020, el Grup, amb al voltant de 99.000 empleats, va obtenir unes vendes de 

41.400 milions d'euros i va destinar 4.900 milions d'euros a recerca i desenvolupament. Per a més 

informació, visita la web www.bayer.com 

 

 

https://www.fundaciokalida.org/es/story-concerts/es
http://www.fundaciokalida.org/
http://www.bayer.com/
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////////////////////////////////////////// Necessites més informació? 

 

Fundació Kālida  

María Pía Rodríguez mariapia.rodriguez@fundaciokalida.org 

 

BAYER – COMUNICACIÓ:   

Kilian Guasch kilian.guasch@bayer.com  

Raquel Hernández raquel.hernandez.martin@bayer.com  
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