
Diari 
Dimecres, 19 d’abril de 2017 19  | REUS

CRISTINA VALLS 

- Com es va començar a gestar 
la iniciativa solidària? 
- Jaume Margalló: L’AMPA, la 
vam agafar a l’octubre i vam vo-
ler planificar moltes coses. Es va 
començar a col·laborar amb la 
recollida de taps, després amb la 
loteria de Nadal i aquest cop 
amb una obra de teatre de caràc-
ter solidari. De fet, tot va co-
mençar en agafar el càrrec. Ens 
van informar que hi havia el Ro-
ger, un nen que patia DMC per 
Dèficit de Col·lagen i vam voler 
fer quelcom que se sumés i do-
nés suport a la investigació 
d’aquestes malalties desconegu-
des. Per aquesta raó, vam voler 
col·laborar un cop més amb la 
Fundació Noelia, que lluita per 
la recerca de la cura d’aquest ti-
pus de malaltia.  

 
- Com van rebre a la Fundació 
tot plegat? 
- Noelia Canela: Molt bé, ens 
ajuda a complir un dels objec-
tius a la fundació: recaptar fons 
per a la investigació de la malal-
tia. És un acte en el qual els in-
fants són protagonistes i els pa-
res es sensibilitzen amb això. 
L’Escola, des que va conèixer el 
cas d’en Roger, s’ha implicat 
amb el nen i ha volgut col·labo-
rar. Sempre que sentim aques-
tes notícies, les rebem de bon 
grat. Gent que se suma! Si cada 
vegada hi ha més famílies que 
es vagin implicant, serem més.  

- S’ha de fer molt de ressò per 
al seu coneixement... 
- J. M.: Exacte, vam estar par-
lant amb l’Alejandra, la mare 
d’en Roger, i vam pensar que 
amb els diners de la loteria de 
Nadal es podria contribuir en 
quelcom beneficiós. A través 
de la Carol, una veïna de l’Ale-
jandra, i la Dúnia, una altra ma-
re de l’escola, ens vam implicar 
tots, tant amb la família del Ro-
ger com amb la Fundació Noe-
lia, la qual s’esforça per tal de 
trobar solucions i agrupar di-
ners per fer recerca. 

- Què s’ha de fer per assistir i 
col·laborar en la pensada? 
- J. M.: Per ara, comptem amb 
moltes persones que assistiran a 
l’acte. Serà un públic molt vari-
at. El lloc de venda d’entrades es 
troba a les oficines de l’AMPA de 
l’Institut Escola Pi del Burgar i 
es poden aconseguir el mateix 
dia de la funció. També es pot fer 
reserva al correu ampapidelbur-
gar@gmail.com. Pel que fa als 
donatius, són de 5 euros i s’oferi-
rà berenar gratuït a tothom, 
gentilesa de Cooperativa Con-
sum i el Forn Sistaré. No obstant 
això, la iniciativa compta també 
amb el suport de la pròpia escola 
i l’AMPA, el Circ de les Musara-
nyes, l’Ajuntament de Reus, el 
col·lectiu Music for Renting i 
Ramon Calpena, el qual ens ce-
deix l’equip de música. Fins i tot, 
en Xavier, un pare de l’escola, 
també va voler fer el cartell. Es-
tem molt contents, perquè ho 
fem tot en equip i tenim una for-
ma de pensar molt semblant.  

 
- Detalli què és el que es veurà 
en aquest musical aquest di-
vendres, a les 18 hores? 
- J. M.: Tindrà a veure amb el 
conte de Peter Pan, la Carol va 
ser qui va tenir la idea que es 
tractés d’aquest en concret i se-
rà una mena de playback basat en 
unes cançons que narren la his-
tòria. Els infants participants 
aniran ballant i escenificant-la. 
Es tracta d’una iniciativa molt 
lloable, ja que els nens i nenes 
han assajat només un dia a la set-
mana durant sis setmanes i 
s’han esforçat moltíssim. Hi 
haurà estudiants de diferents 
cursos, a partir de primer de pri-
mària, a més de veïns i amics del 
Roger. Estem satisfets per l’aco-
llida i per la disponibilitat de la 
Fundació Noelia. De ben segur, 
seguirem col·laborant en més 
iniciatives, perquè les malalties 
desconegudes han de deixar de 
ser-ho. 
 
- Això és molt positiu! 
- J. M.: La suma de totes aques-
tes fundacions que hi ha ara han 
d’arribar a bon port. Ens hem de 
sumar la resta de ciutadans, aju-
dar entre tots.

Creadors emergents La iniciativa solidària es durà a terme aquest divendres, 21 d’abril, 
a partir de les 18 hores, a l’Institut Escola Pi del Burgar de Reus. 

PERFIL | El president de 
l’AMPA de l’Institut Esco-
la Pi del Burgar de Reus, 
Jaume Margalló, explica  
com es va gestar la inici-
ativa solidària per dur a 
terme el musical ‘Peter 
Pan’ d’aquest divendres al 
centre educatiu (18 ho-
res) en benefici de la Fun-
dació Noelia per ajudar en 
la investigació. El prota-
gonista en aquest cas és en 
Roger, un nen de l’escola 
que pateix Distròfia Mus-
cular Congènita (DMC) 
per Dèficit de Col·lagen VI. 
Una malaltia molt greu 
encabida dins les malal-
ties rares que actualment 
no té cura.

Musical ‘Peter Pan’ A benefici de la Fundació Noelia

Jaume Margalló 
i Noelia Canela. 
FOTO: CEDIDA

‘Les malalties deconegudes 

han de deixar de ser-ho’

VIDA SOCIAL

Concha Velasco 
triomfa al Fortuny 
amb ‘Reina Juana’ 

■ Sota el segell d’Ernesto Caba-
llero, l’actriu Concha Velasco va 
deixar emmudit el Teatre For-
tuny de Reus amb Reina Juana, 
un espectacle que s’emmarca 
dins la programació del cicle 
Grans Mestres. La intèrpret es 
va convertir damunt l’escenari 
en Joana I de Castella, popular-
ment coneguda com a Joana la 
Boja, i va reflectir totes les vi-
vències i preocupacions d’un dels 
personatges més commovedors 
de la història.–C. V.

Dimecres, 19 d’abril 
■ Xerrada ‘Posar límits, nego-
ciar amb els fills’ (17.30 h). 
De J. C. Folia al Mas Pintat. 
 
■ Recital ‘Homenatge a Maria 
Aurèlia Campany’ (19.30 h). 
Amb Carme Sansa, al Centre de 
Lectura.  
 
■ Presentació del llibre ‘Mes-
tral’ (19.30 h). De Maria Dolors 
Vallverdú, al Centre d’Amics de 
Reus.  
 
Dijous, 20 d’abril 
■ Conferència ‘Pintura medie-
val’ (19.30 h). Amb Laura Albe-
rich, al Centre d’Amics de Reus. 
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