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Viggo Mortensen i Rafel Plana actuen al Teatre Lliure 

en benefici dels refugiats 
 

· Els dies 27 i 28 de juny tindran lloc al Teatre Lliure de Montjuïc dues funcions 

solidàries de l’espectacle ‘Ramas para un nido’, que signen conjuntament l’actor 

Viggo Mortensen i el músic Rafel Plana. 

· Els beneficis aniran a parar als projectes que l’Associació Catalana per la Pau 

desenvolupa a Jordània i al Líban per garantir l’atenció de les persones refugiades. 

 

 

L'espectacle és una conversa entre la veu de Mortensen i el piano de Plana, a partir del 

material musical i poètic que entre tots dos han anat elaborant al llarg de les seves 

sessions de treball conjuntes. No és el primer cop que col·laboren a sobre d’un escenari en 

experiències similars. 

 

Juntament amb la seva faceta com a actor, Viggo Mortensen escriu i edita poesia a través 

d’un segell propi, i es dedica a la pintura, la fotografia i la música. 

 

Rafel Plana és pianista, compositor, productor i emprenedor cultural. Actualment dirigeix 

un equip de 28 músics a l’Institut del Teatre de Barcelona. 

 

Les entrades per a aquestes dues vetllades solidàries, amb un preu únic de 20€, ja s'han 

exhaurit. No obstant això, les persones que vulguin col·laborar amb la Campanya d'Acció 

Humanitària amb les persones refugiades a Jordània i el Líban poden fer un donatiu al fons 

d'emergències de l'Associació Catalana per la Pau. 

 

Sobre la campanya 

 

Des de tres organitzacions catalanes, l’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i 

Solidaritat de CCOO i l’Associació Catalunya-Líban, s’està treballant conjuntament, amb la 

col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de diferents 

ajuntaments catalans, en projectes que proporcionen ajuda humanitària urgent a les 
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persones que arriben refugiades a Jordània i el Líban com a conseqüència del conflicte 

bèl·lic a Síria. 

 

Les accions que s’hi estan executant son, en el cas del Líban, l’abastiment d’aliments bàsics 

a famílies palestines als camps de Rashidieh i Burj Shemali i l’adequació d’un centre de 

salut a la regió d’Akkar. A Jordània, es treballa en l’obertura i posada en funcionament de 

dos centres d’acompanyament a dones víctimes de violència a les ciutats de Mafraq i Irbid. 

 

Paral·lelament, la campanya contribueix a la defensa dels drets humans i laborals de la 

població refugiada, a través de l’increment dels coneixements i la formació sobre els seus 

drets laborals i llibertats fonamentals. 

 

Sobre l’Associació Catalana per la Pau 

 

És una organització compromesa des de 1990 en la transformació de les condicions de 

vida de les poblacions més desfavorides i en l'assoliment d'estructures socials més justes, 

la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l'eradicació de la pobresa. 
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