Salut!
El proper 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, un dia en el què ens agrada
obrir les nostres portes a tothom que ens vulgui visitar, i afegir a l ́experiència de la
visita l ́acompanyament de la música, segons la idea de l’art total que tenia el nostre
fundador, Santiago Rusiñol, i que des dels Museus de Sitges sempre hem volgut
preservar.
En aquests temps de malson, des dels Museus hem volgut continuar donant servei a la
gent i compartint les obres d á rt que custodiem. Perquè som conscients del valor
terapèutic que té l ́art. I creiem que és més necessari que mai.
Però desgraciadament, en aquests dies hi ha famílies que han perdut tots els ingressos,
i que necessiten ajuda. Volem col·laborar amb la nova campanya solidària d’AMICS
VORAMAR per a comprar aliments per les famílies més vulnerables, als comerços de
proximitat. Aquesta iniciativa està promoguda conjuntament amb CREU ROJA de
Vilanova , Sitges i Vilafranca. En aquest enllaç, podeu trobar més informació de la
campanya:
https://www.facebook.com/CreuRojaSitges/videos/3175525022482157/
Per això, des dels Museus de Sitges hem tingut la idea de convocar un gran Concert
Solidari en el qual hi puguin participar tots els músics que han col·laborat amb
nosaltres, obert al talent local i músics que vulgui solidaritzar-s ́hi. Ens agradaria que
ens envieu un vídeo amb una o dues cançons o peces instrumentals que convidin a la
gent a col·laborar en aquesta
campanya. Els vídeos participants, se ́ls afegirà una caràtula de presentació amb el
nom de la campanya, el nom del grup o músic i el Link per a fer els donatius, i es
programaran al Canal de YouTube dels Museu de Sitges entre el 4 i el 18 de maig. En
cada llançament s ́anirà fent pública la quantitat assolida. El repte d á questa campanya
és arribar a recaptar 10.000 €.
Si vols participar-hi, només has de:
1) Contestar aquest correu electrònic o, si te l ́ha reenviat un amic, escriure a
museusdesitges@diba.cat per a registrar-te com a participant.

2) Fer un vídeo musical amb una o dues peces, i si és possible fer-hi aparèixer algun
element que tingui a veure amb Sitges o els seus museus.
3) Els vídeos haurien de començar amb una presentació de l á rtista i el motiu:
“aliments amb cor, pujat al carro, col·labora per ajudar a les famílies .... amb els
museus de Sitges”
4) Un cop acabats, cal enviar-los per WeTransfer al mateix correu
museusdesitges@diba.cat .
De la iniciativa, els Museus de Sitges en farem difusió a totes les nostres xarxes socials,
i a la premsa.
Espero que us vingui de gust ajudar-nos-hi. Ens faria molta il·lusió descobrir el talent
que ens envolta i ens estima, i demostrar un cop més que la música i l ́art ens fan a tots
humans. Sumem esforços per ajudar a la població amb accions solidàries com aquesta.
Gràcies,

Pere Izquierdo i Tugas
Director-gerent (en funcions)
Museus de Sitges

