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En conmemoració
del Dia Mundial

de l’Alzheimer

Passi especial del Documental i 
ponència a càrrec del doctor Jordi Camí

Dimarts, 5 d’octubre del 2010
a les 21:00 - Cine Catalunya de Terrassa
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Rotary Club de Terrassa
Rotary Internacional Rotary Internacional

Rotary Club de Terrassa

El preu de les entrades és de 6€.

Reserva anticipada d’entrades:
Envieu-nos un e-mail amb el vostre nom, nº d’entrades, 

telèfon de contacte i ens posarem en contacte
amb vosaltres.

Compra el mateix dia del passi:
A partir de les 20:30 al mateix Cine Catalunya

Rotary Club de Terrassa
E-mail: rotary@terrassa.net - Telèfon: 682 594 028



El Documental:Presentació:

Ponència:

 

Aportació voluntària:

"BICICLETA, CULLERA, POMA"

La pel·lícula narra l'experiència de l'expresident de la 
Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, i de la seva 
família en la seva batalla diària contra l'Alzheimer.
 
La pel·lícula "BICICLETA, CULLERA, POMA", que ha 
comptat amb la participació de la Fundació Pasqual 
Maragall, està dirigida pel cineasta nominat a un oscar, 
Carles Bosch (Balseros, Septiembres). La pel·lícula és una 
aproximació a la malaltia d'Alzheimer, que aborda tant la 
perspectiva científica com els aspectes humans i emocionals 
que caracteritzen l'etapa posterior al diagnòstic. El 
documental compta amb els testimonis, en primera persona, 
de Pasqual Maragall i de la seva esposa Diana Garrigosa, així 
com dels seus tres fills i l’entorn més proper que, juntament 
amb científics i altres malalts, ofereixen un relat emotiu i 
valent.

BICICLETA, CULLERA, POMA mostra una història de lluita i 
esperança. Durant dos anys, un equip ha seguit aquest 
excepcional pacient en la seva croada contra l'Alzheimer. 
Amb intel·ligència, sinceritat i bon humor, Maragall es deixa 
retratar en el seu dia a dia, en les seves visites al metge, amb 
la seva família i a la fundació contra l'Alzheimer que està 
impulsant, per aproximar-nos a una problemàtica que afecta 
a 26 milions de persones al món i que únicament 
aconseguirà aturar-se mitjançant la recerca científica.

BICICLETA, CULLERA, POMA és una producció de 
CROMOSOMA i compta amb la participació de TVC, TVE, 
XTVL, ICIC i ICAA. La pel·lícula destinarà part dels seus 
beneficis a la lluita contra l'Alzheimer a través de la Fundació 
Pasqual Maragall Alzheimer Internacional.

El Rotary Club de Terrassa (districte 2202), que pertany a 
Rotary Internacional, és una organització de voluntaris que 
ofereix serveis humanitaris i promou la pràctica d’elevades 
normes d’ètica en totes les ocupacions, amb l’objectiu 
primordial de donar servei a la ciutat així com a altres 
comunitats d’arreu del món.

Qui ho desitgi, podrà fer una aportació voluntària i anònima 
de diners per ajudar a la investigació sobre la malaltia de 
l'Alzheimer que promou la Fundació Pasqual Maragall.

Es lliurarà un sobre i a la sortida de la sala hi haurà una urna 
on dipositar les aportacions. En el mateix sobre també es 
podrà escriure un missatge d'optimisme o de recolzament 
dirigit tant als qui pateixen la malaltia com als seus familiars 
que els fan costat.

Moltes gràcies per la vostra participació i ajuda!

Doctor Jordi Camí i Morell

Director General de la Fundació Pasqual Maragall i del Parc 
de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).
Medalla NARCÍS MONTURIOL al mèrit científic i
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Doctor Miquel Aguilar i Barberá

Cap de Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mútua 
de Terrassa (1990-2010).
Assessor Científic del Pla Director Socio-Sanitari. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Membre fundador de l'Associació Vallès Amics de la 
Neurologia (AVAN) (1993) i  president d'AVAN (2001-2010).  
Terrassenc de l'any 2003.
Medalla d'Honor de la ciutat de Sabadell 2005.
Premi a la Tenacitat 2008.
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