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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE DEL 2018

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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La música que no s’oblida

sos de la tasca científica que fan i
també de l’ajuda als cuidadors, però
es va declarar prudent i va recordar
que parlem d’una malaltia que “comença dècades abans d’una manera
silenciosa”. Per això ara han tirat endavant l’estudi Alfa (Alzheimer + família), una plataforma per a la detecció precoç i la prevenció de l’Alzheimer. Va parlar també Àngel Font, de la
Fundació Bancària La Caixa, el principal mecenes, i la doctora Nina Gramunt, una neuropsicòloga que va

parlar de les memòries i va convèncer
de la importància de la música, tal
com va mostrar amb la pel·lícula d’un
treball fet amb estudiants de Sabadell
i un grup de malalts d’Alzheimer.
Aquests, que potser no recordaven
quan havien nascut, reaccionaven
amb algunes cançons de la seva vida.
I amb música va acabar l’acte. Toti
Soler, Gemma Humet i Joan Dausà
van posar el cuquet de la bona música al cos de tots. La filla de Pasqual,
Cristina, va acomiadar l’acte feliç.

Capellades, 13 de novembre de 2018

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL
Per encàrrec del President es convoca els senyors membres de la Junta de la JCUACC a
la seva Junta General que tindrà lloc el dimarts dia 18 de desembre de 2018 a les 12h30
en 1a convocatòria i a les 13h en 2a convocatòria al Casal de Carme (av. Catalunya, n.
16), sota el següent
1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.

ORDRE DEL DIA
Examen i, si escau, aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de la Junta Central
d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, de data 26 de juny de 2018.
Examen i, si escau, aprovació de la Memòria del Primer Semestre 2018.
Examen i, si escau, aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a
l’any 2019.
Examen i, si escau, aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per a l’any 2019.
Renovació de càrrecs.
Proposta d’instruccions internes de contractació.
Precs i preguntes.

Us prego l’assistència i aprofito per saludar-vos cordialment.
Ildefonsa Tarrida Sardà, presidenta JCUACC
Miquel Corredor, secretari JCUACC
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La doctora Gramunt va explicar ahir les memòries i com afecta la música al cervell.
“No deixin d’escoltar mai música”, va recomanar ■ JUANMA RAMOS
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a Fundació Pasqual Maragall ha
fet deu anys i ahir ho va celebrar
amb amics, voluntaris, metges i
científics que fan recerca, empreses
mecenes i col·laboradors. Plovia a
bots i barrals una hora abans de començar la celebració i tot feia pensar
que quedaria deslluïda. Però no. La
gent va acabar per pràcticament omplir l’immens auditori del Fòrum. “Bona gent”, va dir el director de la fundació, el doctor Jordi Camí. Després
d’uns emotius minuts en què es van
projectar unes imatges de l’expresident de la Generalitat i exalcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, quan va
fer públic que tenia Alzheimer, l’octubre del 2007, i el seu convenciment
que reconeixent-ho potser seria d’una
gran ajuda (imatges extretes de la
pel·lícula Bicicleta, cullera, poma, de
Carles Bosch), el doctor Camí va explicar la recerca que fa la Fundació
Pasqual Maragall, que, va dir, volen
“posar a disposició de la comunitat
científica internacional” per veure si el
seu treball “potser algun dia serveix
per fer un pas mes i trobar la solució a
la malaltia de l’Alzheimer”. Camí va reconèixer que estan contents i orgullo-

