COMUNICAT

Més de 1.500 persones canten i ballen al ritme
del Pop Rock dels 90 al Mamapop 2018
L’espectacle ha fet un recorregut pels temes més coneguts del Pop Rock dels anys 90
amb els cantants Mariona Escoda, Toni Gilabert, Anna Borrego, Maria Arjona i Mireia
Falcó
Lleida, 10 de novembre de 2018
L’espectacle musical Mamapop 2018, dedicat aquest any als temes més emblemàtics
del Pop Rock dels anys 90, ha tornat a omplir de gom a gom l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida.
Més de 1.500 persones han ballat i han cantat les cançons de grups com Danza
Invisible, Mecano, Hombres G, Los Secretos, Luz Casal, La Unión, La Frontera, Rosana,
Els Pets i Sopa de Cabra en les dues sessions que s’han celebrat aquest dissabte.
Els beneficis del concert més les donacions a la fila 0 es destinen, com cada any, a la
investigació de la variant HER2 del càncer de mama, que es detecta en un 20% dels
casos en què es diagnostica la malaltia.
Aquest any l’espectacle musical, que s’ha convertit en una cita esperada per a molts
lleidatans, ha arribat a la cinquena edició amb la participació de 5 veus cantants
solistes (fins ara eren 2). Les veus dels artistes d’aquesta edició han estat Mariona
Escoda, Toni Gilabert, Anna Borrego, Maria Arjona i Mireia Falcó.
Mamapop és un espectacle musical d’alta qualitat escènica i musical que posa en
escena 37 músics en total, fusionant la base pop-rock de la MamaBanda amb les
cordes (violins i violoncels ) de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de
Lleida i l’Orquestra jove del conservatori L’Intèrpret de Lleida. Els arranjaments són de
Jaume Olivé i José Ramon Madrid.
Un espectacle per a la investigació del càncer de mama
En les darreres 4 edicions del Mamapop a Lleida s’han recaptat 68.000 euros per a la
recerca científica de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) en càncer
de mama.

L’IRBLleida presentarà al Simposi de Càncer de Mama de San Antonio (Estats Units) el
resultat de dos estudis que ha desenvolupat gràcies a les aportacions que ha rebut del
concert solidari Mamapop els darrers 4 anys. Es tracta d’un simposi referent mundial en
investigació del càncer de mama que organitza la Societat Americana d’Oncologia i
la Unitat d’Investigació Americana al desembre.
Un dels estudis fa un anàlisi de les mutacions que poden condicionar el gen HER2 pel
desenvolupament del càncer de mama. Les investigacions han detectat que en un un
93,6% dels casos de càncer per HER2+ hi ha una proteïna anomenada P-53 que està
danyada i que no compleix amb la seva funció de reparar els gens alterats i evitar així
que generin el càncer de mama.
L’altre estudi se centra en la influència que exerceix la expressió del gen HER2 de la
pacient de càncer de mama en el major o menor èxit del tractament. Les primeres
conclusions indiquen que el 100% de les pacients amb càncer de mama HER2+ amb
alta expressió del gen HER2 i que no tenen afectació hormonal es curen. Aquest
percentatge es redueix al 32% en el cas de les pacients amb baixa presència d’aquest
gen.
No obstant això, si les dones pertanyents a aquest 32% tenen una major presència de
glòbuls blancs, l’èxit del tractament augmenta fins al 80%.
Una iniciativa que suma
L’espectacle musical Mamapop està promogut pel lleidatà Manel Simon i Barbero,
director artístic de Mamapop, per a la recerca en càncer de mama. El Comitè
Organitzador de Mamapop està format per l’Associació de Dones Intervingudes en
càncer de Mama (ADIMA), l’Associació Espanyola contra el càncer de Lleida (AECCLleida), la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, l’Escola de Música L’Intèrpret i
Drac Màgic Events.
Al voltant del comitè organitzador de Mamapop hi col·laboren una sèrie d’empreses i
persones que posen el seu treball i esforç al servei de la iniciativa, en la qual participen
11 empreses solidàries, 7 col·laboradors essencials i 9 mitjans de comunicació. A més,
també hi ha 19 persones anònimes i altres amb notorietat pública, que estan
compromeses en la promoció i la difusió activa del projecte a la resta de la societat.
Són els seus ambaixadors. Entre altres ambaixadors destaquen el periodista Luis del
Olmo, l’escriptora Roser Capdevila, i l’ambaixadora d’honor Helena Rakosnik o la
cantant lleidatana Lorena Gómez.

