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Rawan Diallo tanca el cicle solidari
«Apropem la música als barris»
És un projecte solidari, coordinat per la Veu Entre Cultures, per dinamitzar una
recollida de material escolar per al Senegal

Una imatge de Rawan Diallo | Cedida

Aquest dissabte, 28 agost, a partir de les 12 del migdia i al parc del Ferrocarril de Reus, el
músic senegalès Rawan Diallo tancarà el cicle musical Apropem la música als barris, una
sèrie de concerts solidaris que s'han realitzat a la ciutat durant els mesos de juliol i agost, i que
han estat coordinats per l'Associació Cultural Musical la Veu Entre Cultures amb l'objectiu de
dinamitzar la campanya de recollida de material escolar Cap nen sense llapis.
Cap nen sense llapis és el projecte de cooperació amb l'Àfrica engegat pel músic reusenc El
Toubab i el propi Diallo, coordinat a través de la seva entitat sense ànim de lucre, la Veu Entre
Cultures, "que va néixer amb l'objectiu d'esdevenir un pont entre la ciutat de Reus i el Senegal",
tot abastint de material escolar i llibres a l'escola Lycée Ibrahima Diouf de Kaolack, i que dóna
continuïtat a la iniciativa Un llibre per Kaolack per finançar la creació d'una biblioteca en el centre
escolar africà, segons s'ha apuntat des de l'entitat.
El projecte compta amb el suport de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de
l'Ajuntament de Reus, la col·laboració de la Unió de Botiguers (en la recollida del material escolar
adquirit a les llibreries dels barris), i amb la Federació d'Associacions de Veïns de Reus per dur a
terme diverses actuacions musicals en directe sota el lema Apropem la música als barris, de la
mà de diversos artistes reusencs amb diferents estils musicals que hi han participat: El Toubab,
Galactica, Bali Cejas, El Niño González, Ariel Santamaria, Fetitxe 13 i Rawan Diallo.
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Cartell de la campanya Foto: Cedida
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