
 

 
 

 

Dissabte 11 de maig, a les 17:30h, a la Basílica de Santa Maria del Mar  
 

Més de 700 persones assistiran al 

concert solidari i terapèutic contra 

l’Alzheimer 
 

El proper dissabte, 11 de maig, la Jove Banda 

Simfònica de Barcelona ofereix un concert 

solidari adreçat especialment a persones 

amb Alzheimer, cuidadors i familiars dels 

afectats, vinculats tant a  la Fundació Pasqual 

Maragall com a l’Associació de Familiars de 

Malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB). 

A partir de les 17:30h i en un escenari privilegiat i històric com basílica de Santa Maria del Mar 

de Barcelona, les joves promeses de la Jove Banda Simfònica de Barcelona, juntament amb la 

Coral Càrmina, l’Orfeò Atlàntida i el cor Ovnisingers interpretaran peces de grans compositors 

com Johannes Brahms o cançons tan populars com We Are The World sota la batuta d’Antonia 
Luengo i Daniel Mestre. 

No es tracta d’un concert solidari qualsevol, ja que la seva motivació va lligada a l’efecte 

terapèutic que la música ha demostrat tenir en els malalts d’Alzheimer. Segons un estudi1 

publicat fa un parell d’anys a la prestigiosa revista Brain, la regió relacionada amb la memòria 

musical seria molt més resistent en comparació amb altres zones afectades del cervell. Així 

doncs, la música tindria el poder de prémer el botó de les emocions d’un record encara que 

s’hagi oblidat, fent somriure, emocionant o fins i tot fent ballar a la persona que l’escolta. 

A pocs dies del concert, les més de 700 inscripcions realitzades ja han esgotat l’aforament 
disponible. Es tracta d’un públic heterogeni compost principalment per afectats, familiars i 
persones que tenen alguna relació amb l’Alzheimer els quals, amb la música com a fil conductor, 

podran connectar plegats amb els records i emocions que els despertin les peces seleccionades, 

totes molt conegudes pel gran públic.    

Totes aquelles persones que desitgin col·laborar poden fer un donatiu a través de la Fila 0 des 

del web de la Fundació, que anirà destinat als projectes d’investigació científica per vèncer la 
malaltia de l’Alzheimer que impulsa la Fundació Pasqual Maragall i als projectes socials de 

l’AFAB. 

                                                        
1 https://academic.oup.com/brain/article/138/8/2438/330016 

https://fpmaragall.org/ca/donatius/?accion=eventos
https://academic.oup.com/brain/article/138/8/2438/330016


 

 
 

La iniciativa, impulsada per l’Associació Musical Andreuenca i la Jove Banda Simfònica de 

Barcelona, compta amb la col·laboració de la Fundació Pasqual Maragall i de l’AFAB, així com 

la participació de l’Ajuntament de Barcelona i de les altres agrupacions musicals que 

acompanyaran a la JOSB durant la seva actuació. 

 

L’AFAB i la Fundació Pasqual Maragall, junts per un futur sense Alzheimer! 

 

Sobre la JOSB i l’Associació Musical Andreuenca 

La Jove Banda Simfònica de Barcelona (JOBSB) es troba sota l’aixopluc de l’Associació Musical 
Andreuenca, una Entitat sense ànim de lucre que promociona la cultura musical, els valors de la música, 
ofereix activitats musicals, conferències, concerts i divulga la idea de la música com a vehicle de solidaritat, 
cultura, educació, convivència i integració. 
La JOBSB te la seva base en la Banda Simfònica Manyanet Sant Andreu, que va fer concerts i 
col·laboracions amb ONGs i d’altres entitats com l’Institut del Teatre, clubs esportius, etc.  
Des de març de 2018 sorgeix la Jove Banda Simfònica de Barcelona formada per músics provinents de 

diferents conservatoris i escoles de música de Barcelona i rodalies. Aquesta és la segona temporada que 

interpreta sota la direcció de Domènec González de la Rubia. 

 

Sobre l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) 

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) és una entitat que va néixer el 1986 
i va ser la primera AFA de l’Estat Espanyol, aportant el model que se seguiria a la resta de l’Estat. L’AFAB 
està integrada en una estructura mundial que comença per FAFAC (Federació Catalana d'AFA) i CEAFA 
(Confederació Espanyola).  Els seus objectius son reclamar a Administracions i Institucions les ajudes 
necessàries per tal de que els malalts i els familiars visquin la malaltia amb qualitat i dignitat, 
transmetre el capital de coneixement i la sensibilitat que es genera des del nivell local als organismes que 
treballen a nivell global, i sensibilitzar a les institucions, els mitjans de comunicació i la societat en general 
sobre el problema comú que suposa la demència. 

 

Sobre la Fundació Pasqual Maragall  

 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008, 
com a 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 27.000 socis, que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.  

 

Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca 

 

 

http://www.fafac.cat/
http://ceafa.es/
http://www.fpmaragall.org/ca


 

 
 

 

CONTACTE PER PREMSA 

 

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL 

Agència de Comunicació   Àrea de Comunicació 

ATREVIA     Fundació Pasqual Maragall 

Albert Rimbau     Cristina Prados 

arimbau@atrevia.com    cprados@fpmaragall.org 

93.419.06.30    93.316.09.90 

 
 
 
 

La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de: 

 

 

  
 

mailto:arimbau@atrevia.com
mailto:cprados@fpmaragall.org

