Dimecres 10 de juliol, a les 19.30 h, a la Sala Nonell de Barcelona

Subhasta de més de 60 d’obres d’art en
benefici de la Fundació Pasqual Maragall
El proper dimecres, 10 de juny, la Sala Nonell de
Barcelona (c/ de Johann Sebastian Bach, 16)
acull una subhasta d’obres inèdita amb més de
60 obres d’art per recaptar fons pels projectes
d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall.
Les obres s’exposaran a partir del proper 3 de
juliol i les peces sortiran a subhasta una setmana
més tard. Sota el lema “Art a Cons-ciència” la
subhasta destinarà tots els beneficis a la tasca de
la Fundació per un futur sense Alzheimer.
Entre les obres que es posen a la venda hi haurà una selecció dels artistes que formen part del
fons de la pròpia galeria, i 33 peces del fons propi de la Fundació, pertanyents al projecte que
porta el mateix nom “Art a consciència”, entre les que destaquen obres d’artistes com Antoni
Clavé, Lluís Ventós i Robert Llimós.
La subhasta se celebrarà a la Sala Nonell, una de les galeries de referència a Barcelona amb
gairebé 50 anys d’història, per on han passat grans artistes com Nonell, Picasso, Fortuny, Aguilar
Moré o Vayreda entre d’altres.
La selecció cedida per la galeria inclourà obres representatives de la pintura catalana de final
del segle XIX i principi del XX, signades per artistes com Joan Cardona i Lladós, Josep Cusachs,
Baldomero Galofré, Dionís Baixeras o Eliseu Meifrén, entre altres. De la mateixa època, el
quadre “Retrato de dos mujeres granadinas”, serà la única obra estrangera, signada pel pintor
anglès Frederick Yeates Hurlston fruit dels seus viatges per Espanya.
Pel que fa a la pintura contemporània, cridaran l’atenció diverses obres inicials de Regina
Giménez, un Ramon Moscardó i una petita peça de Ceesepe, artista polifacètic en auge que
morí el 2018 i que La Casa Encendida de Madrid li està dedicant actualment una exposició. La
selecció contemporània s’estendrà amb obres de Ramon Aguilar Moré i Isidre Cisteré. Com a
plat final, també s'han escollit algunes peces de l'exposició actual, titulada "Colectiva de
verano".
Totes aquelles persones que hi vulguin assistir poden registrar-se en aquest enllaç, l’entrada és
totalment gratuïta. 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.
T’esperem per gaudir del millor Art a Consciència!

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 prop de 29.000 socis, que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.
Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca
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