Andrea Motis i Joan Chamorro “regalen”
la seva música per lluitar contra
l’Alzheimer


El concert es va poder realitzar gràcies a la solidaritat i iniciativa pròpia de
Josep Mara Pérez, un col·laborador infatigable de la Fundació Pasqual Maragall



Músics, organitzadors i convidats van posar el seu granet de sorra per fer
possible un acte emocionant i solidari



El concert va recaptar més de 13.000€ que es destinaran íntegrament a la
recerca i prevenció de la malaltia d’Alzheimer

Barcelona, 15 de gener de 2019. El concert solidari del quartet liderat per Andrea Motis
i Joan Chamorro, celebrat aquest dissabte 12 de gener a l’Auditori AXA de Barcelona, va
ser tot un èxit tant a nivell d’assistència com de recaptació. Aforament complet, més de
13.000€ en benefici de la Fundació Pasqual Maragall i una actuació memorable i plena
de sorpreses que va emocionar els assistents, molts d’ells socis de la Fundació, que van
fer possible un nou acte solidari.
Una vetllada inoblidable que va néixer de la mà de Josep Maria Pérez, un col·laborador
obstinat de la Fundació Pasqual Maragall, que es va encarregar d’organitzar tot el
concert i cada petit detall que s’hi va viure. Gràcies a la seva admirable implicació en
diversos projectes de caire solidari, aquest transportista jubilat ja ha aconseguit
recaptar, per iniciativa pròpia, més de 110.000€ per a la recerca i la prevenció de la
malaltia d’Alzheimer.
Andrea Motis i Joan Chamorro, acompanyats pel pianista Ignasi Terraza i el guitarrista
Josep Traver, van regalar la seva música a un públic totalment entregat. Com va dir
Andrea Motis entre cançó i cançó, “fer aquest concert per la recerca de l'Alzheimer era
quelcom necessari i comprensible, ja que tothom té algú o coneix algú del seu entorn que
pateix la malaltia. Contribuir en la recerca és la millor manera d'ajudar a vèncer aquesta
i qualsevol altra malaltia”.
Fidels a la cita, entre el repertori no hi van faltar temes d’èxit internacional com
“Corcovado” o la interpretació de la bossa nova “Sense pressa”, que era la segona
vegada que Motis tocava en directe. Una de les sorpreses més agradables de la nit va
ser la participació del reconegut artista suec Magnus Lindgren, que va acompanyar el
quartet amb la seva flauta travessera.

Els altres protagonistes del concert van ser els assistents, que dies abans ja havien
exhaurit totes les entrades de l’Auditori AXA. Més de 590 ànimes, entre les quals el
president d’honor de la Fundació, Pasqual Maragall i la presidenta, Diana Garrigosa, que
van quedar absortes pel clima romàntic i melancòlic de Motis i Chamorro, en una nova
actuació estel·lar per al record.
Un cop més va quedar palesa la preocupació envers l’Alzheimer, una malaltia que cada
vegada afecta més gent del nostre entorn. Després d’un any de preparació i setmanes
d’organització, i gràcies a músics, organitzadors i assistents implicats amb la causa, es va
poder viure una jornada carregada de solidaritat i emocions.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008,
donant resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la
Generalitat de Catalunya) a l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. La Fundació
està dirigida pel Dr. Jordi Camí i presidida per Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. Aquest últim
ostenta el càrrec de president d’honor. La missió de la Fundació és promoure la investigació per prevenir
l’Alzheimer, i també oferir solucions per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus
cuidadors. Per fer possible aquests estudis, la Fundació compta amb el suport d’una quinzena d’entitats i
una base social de més de 24.000 socis que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.
Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca
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