Dimarts 4 de juny, a les 22 h, als Cinemes Texas de Barcelona

Curtmetratges solidaris per un futur
sense Alzheimer
Aquest dimarts, 4 de juny, els Cinemes Texas de
Barcelona (c/Bailèn, 205) acullen una sessió solidària
de curtmetratges per recaptar fons pels projectes
d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall.
Organitzada pel director Dani Herrero per presentar
el seu nou curt vinculat amb l'Alzheimer, la sessió
tindrà lloc a les 22 h, durant la qual s’emetran quatre
microfilms i documentals – 3 d’ells seleccionats pel
Brain Film Fest- per apropar-nos a diferents realitats
de la malaltia.
Els quatre títols que s’emetran als Cinemes Texas són els curtmetratges “De la merda creix
l’herba”, del mateix Dani Herrero; “Julia y Manuela”, d’Iñaki Sánchez Arrieta; “Hurto”, de
Jerónimo García Castela; i “Eladia”, de Jordi Robert.
L’entrada té un preu de 5€ i la totalitat de l’import recaptat es destinarà als diferents projectes
d’investigació de la malaltia d’Alzheimer que duu a terme la Fundació Pasqual Maragall. Les
entrades poden adquirir-se a través del web inscribirme.com.
Aquelles persones que no hi puguin assistir també tenen la possibilitat de fer un donatiu per
lluitar contra l’Alzehimer a través de la web web de la Fundació Pasqual Maragall, o bé una
transferència al número de compte de la Fundació: ES28 2100 0801 1702 0063 3760.

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
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