
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE CALAFELL i LA FUNDACIÓ PAU CASALS 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Joan Olivella i Ricart, alcalde, en representació de l'Ajuntament de 

Calafell, amb seu a plaga de Catalunya 1, Calafell, amb NIF P9303700A. 

De l'altra, el Sr. Jordi Pardo Rodríguez, Director general de la Fundació Pau Casals, 

actuant en representació de la mateixa entitat, domiciliada a l'Avinguda Palfuriana, 67, 

Sant Salvador, El Vendrell (Tarragona), amb NIF núm. G-43027499, d'acord amb 

l'escriptura d'atorgament de poders número 2.592, de data 14 de novembre de 2013 

atorgada pel notari Sr. Lluís Jou i Mirabent, de l'll·lustre Col·legi de Notaris de 

Catalunya. 

Ambdues parts es reconeixen competencia i capacitat per formalitzar el present conveni. 

EXPOSEN: 

Primer.- La Fundació Pau Casals, creada per Pau Casals i la seva esposa Marta des de 

Puerto Rico l'any 1972, té per objectiu conservar i difondre el llegat musical i huma de Pau 

Casals promovent accions i projectes a favor de la pau, la cohesió social i el coneixement 

de la música i la cultura. 

Segon.- Aquesta missió fundacional es concreta en els següents ambits d'actuació: 

A- Conservar, difondre i gestionar el llegat patrimonial que Pau Casals confia a la 

FPC. Donar a conéixer el patrimoni que Pau Casals va llegar en les seves diferents 

facetes com a interpret, compositor i artista compromes. Incentivar la recerca del seu 

fons documental i patrimonial per a estudiar els diferents moments histories que va 

viure així com conéixer el seu paper en cadascun d'ells. 

B.- Donar suport a joves interprets de violoncel, mitjan9ant beques 

l'acompanyament en el desenvolupament de la seva carrera artística. 



C.- Augmentar el coneixement de música i divulgar-la dins de la societat. Reivindicar 

l'ensenyament de la música en el sistema educatiu actual. Desenvolupar programes i 

accions que facilitin la difusió, l'aprenentatge i el gaudi de la música com a 

llenguatge universal que agermana els pobles i les cultures. 

D.- Promoure projectes relacionats amb la Pau, el respecte als drets humans, la 

democracia, la cohesió i la inclusió social. Fer arribar la música a espais col·lectius 

socials on normalment no hi arriba. Desenvolupar programes i accions que utilitzant 

la música com a eix vertebrador esdevinguin una eina de cohesió i inclusió social. 

Endegar projectes i accions on la música incideixi en l'augment de la qualitat de vida 

de les persones. 

Tercer.- Que la Fundació Pau Casals vol garantir que les futures generacions de catalans 

coneguin el llegat cultural i humanístic de Pau Casals, promovent la visita a les instal·lacions 

del Museu Pau Casals, remodelat amb un nou projecte museografic l'any 2001. 

Quart.- Que el municipi de Calafell vol homenatjar la figura de Pau Casals donant suport a la 

fundació que ell va crear per promoure els valors de la música, la pau i la convivencia i 
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mantenir vius els lligams del seu llegat cultural i humanístic amb Catalunya. 

Cinque.- Que l'Ajuntament de Calafell s'adhereix a la campanya de suport a la Fundació 

Pau Casals per a la difusió del seu llegat cultural i humanístic per promoure el coneixement 

de la vida , !'obra i el llegat viu de Pau Casals entre els ciutadans del seu municipi. 

En virtut del que s'ha exposat, les parts acorden formalitzar el present Conveni de 

Col·laboració d'acord amb els pactes següents: 

1.- L'Ajuntament de Calafell s'adhereix a la campanya de suport a la Fundació Pau Casals 

que tindra una durada de tres anys. 



11.- La Fundació Pau Casals donara accés gratun a la visita del Museu Pau Casals, ubicat a 

Vil· la Casa Is a Sant Salvador (El Vendrell) en els períodes definits (gener, febrer, man;, 

octubre, novembre i desembre 2015; gener, febrer, man;, octubre, novembre i desembre 

2016; gener, febrer, man;, octubre, novembre i desembre 2017) a tots els verns del municipi 

de Calafell que acreditin estar empadronats a l'esmentat municipi, mitjangant la presentació 

d'un document oficial vigent (DNI, passaport, certificat d'empadronament o document 

equivalent). 

111.- L'Ajuntament de Calafell contribuira anualment amb la quantitat de 600 euros en 

concepte de donatiu de suport al projecte. 

IV.- Ambdues entitats, de mutu acord, podran donar a conéixer aquesta campanya de 

suport i les activitats i notícies que se'n derivin en els seus canals de comunicació digitals i 

impresos, emprant els distintius corporatius. 

V. La Fundació Pau Casals fara publica la informació sobre aquest conveni de col·laboració, 

i informara a la seva pagina web ( www.paucasals.org) del calendari i horari de les visites 

gratu"ites pera tots els ciutadans del municipi al llarg deis anys 2015, 2016 i 2017. 

VI.- Aquest conveni de col·laboració té una durada de tres anys, i es renovara de forma 

tacita cada any a no ser que una de les parts ho denunci'i amb una antelació de tres mesas. 

Els representants d'ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, el dia 03 de mar<; 

de 2015. 

Per la Fundació Pau Casals 

Sr. Jordi Pardo Rodríguez 

Director general 

Per l'Ajuntament de Calafell 

Sr. Joan Olivella i Ricart 

L'Alcalde 




