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La World Doctors Orches-
tra (WDO), una orquestra
formada per un miler de
metges de 50 països dife-
rents que combinen la se-
va professió amb la passió
per la música, actuarà per
primer cop a l’Estat espa-
nyol amb un concert a
l’Auditori de Girona. El
concert, que tindrà la par-
ticipació del reconegut
violoncel·lista català Lluís
Claret, serà de caràcter so-
lidari i la recaptació es des-
tinarà íntegrament a
l’AECC-Catalunya contra
el Càncer, la Fundació On-
colliga i l’Institut d’Investi-
gació Biomèdica de Giro-
na (Idibgi). Les entrades
per al concert de la World
Doctors Orchestra ja es-

tan a la venda a uns preus
de 15 i 20 euros i es poden
adquirir a l’Auditori de Gi-
rona o a través de
https://gironacultu-
ra.koobin.com. El Col·legi
de Metges de Girona, im-
pulsor del concert junta-
ment amb el Col·legi de
Metges de Barcelona, fa
una crida a omplir l’Audi-
tori de Girona pel caràcter
solidari de la iniciativa i
perquè és una oportunitat
única per escoltar un dels
violoncel·listes més reco-
neguts del país. L’actua-
ció, que estarà oberta a
tots els públics, precedirà
la celebració del 120è ani-
versari del Col·legi Oficial
de Metges gironí (1898-
2018). La WDO és una or-
ganització sense ànim de
lucre dirigida pel doctor
Stefan Willich. ■

La World Doctors
Orchestra
actuarà a Girona

N.A.
GIRONA

a Farà un concert el 7 d’octubre a
benefici de l’AECC, Oncolliga i l’Idibgi

Una imatge d’un concert de la WDO a Berlín, en una imatge
d’arxiu ■ COMGEl número de fundacions

actives a les comarques gi-
ronines s’ha gairebé multi-
plicat per quatre al llarg
dels darrers vint anys. El
1996 n’hi havia 65 i l’any
passat es va arribar a les
240, d’acord amb les da-
des que la Coordinadora
Catalana de Fundacions
va donar a conèixer a Giro-
na. Aquesta dada situa la
demarcació de Girona
com el territori que lidera
aquest creixement a Cata-
lunya. Segons dades de la
Coordinadora Catalana de
Fundacions, a tot Catalu-
nya també hi ha hagut un
increment de les funda-
cions, però ha estat me-
nor: s’ha passat de 1.002 a
2.602 en el mateix perío-
de, el que representa 2,5
vegades més.

Pel que fa a l’àmbit, de
les 240 fundacions gironi-
nes, la meitat es dediquen
a temes culturals i el 40% a
temes assistencials. Per
aquesta raó, el president
de la coordinadora, Pere
Fàbregas, creu que aques-
ta alça es deu, si més no en
part, a la crisi de l’estat del
benestar. “Les noves fun-
dacions es dediquen bàsi-
cament a temes de serveis
a les persones. Fa falta
gent que faci aportacions
addicionals a la tasca que
ja fa l’administració públi-

ca, que ja en fa molta, per
tirar endavant la socie-
tat”, va explicar ahir. La
resta de fundacions es de-
diquen a temes de recerca,
d’esports o de medi am-
bient. Les fundacions són,
sobretot, al Gironès (80),
seguit de l’Alt Empordà
(50), el Baix Empordà

(39), la Selva (30), la Gar-
rotxa (21), el Ripollès (11)
i el Pla de l’Estany (6). De
totes les comarques, on
aquestes entitats han
crescut més ha estat a la
Garrotxa (on s’ha multi-
plicat per set el nombre de
fundacions aquests vint
anys). ■

El nombre de fundacions
s’ha multiplicat per
quatre en vint anys
a La demarcació de Girona lidera el creixement del sector a Catalunya
a Destaca l’augment de les entitats que es dediquen al servei a les persones
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240
fundacions hi ha actual-
ment a les comarques gironi-
nes. Vint anys enrere, n’hi ha-
via 65.
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Les xifres

40
per cent de les noves funda-
cions que s’han creat en les
dues darreres dècades es de-
diquen a temes assistencials.

Els darrers anys ha augmen-
tat el nombre de persones
que es dedueixen l’IRPF a la
declaració de la renda perquè
han fet una donació a una
fundació. Un creixement que
la coordinadora considera in-
suficient i que atribueix al
desconeixement dels avan-
tatges fiscals que poden tenir
els qui col·laboren amb les
fundacions. Un altre proble-
ma és que aquests avantat-
ges són baixos respecte dal-
tres països de l’entorn. ■

Fàbregas, de la coordinadora, i el president de Ser.Gi, Bru Pellissa, ahir ■ ACN
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Escassos
avantatges
fiscals

La festa gran de Sant Gre-
gori aplega a partir d’avui i
fins al 17 de juliol una qua-
rantena d’actes. Enguany,
la festa major estrena em-
plaçament en la majoria
dels actes, que passen de
fer-se a la plaça Miquel
Martí i Pol, on s’havien fet

durant aquests anys, cap a
la nova àrea pavimentada i
recentment condicionada
a la zona de la Pineda. El
nou espai permet més am-
plitud en els actes i les acti-
vitats, així com un millora-
ment en qualitat i serveis
al voltant de la festa major.
Segons explica el consisto-
ri, el fet de tenir un equipa-
ment cultural com l’espai

La Pineda just al costat ga-
ranteix una millor logísti-
ca a l’organització per po-
der atendre a totes les per-
sones que passaran
aquests dies per Sant Gre-
gori. A més, s’ha habilitat
un espai d’aparcament
amb capacitat per a cente-
nars de vehicles al costat
de la mateixa zona on es
farà la festa, que comença-

rà avui a dos quarts de vuit
de la tarda amb el pregó a
la plaça de l’Ajuntament a
càrrec dels Amics de la
Cultura de Sant Martí de
Llémena, entitat que ha
estat reconeguda amb la
creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya
aquest any. Tot seguit els
actes ja passaran a la Pine-
da, amb el sopar de germa-
nor, l’elecció de l’hereu i la
pubilla, el ball amb l’Or-
questra Montecarlo i el
concert amb el grup de
versions l’Orquestra Mari-
bel, que tancarà la prime-
ra nit de les festes del po-
ble. ■

Sant Gregori comença
avui quatre dies de festa
Redacció
SANT GREGORI

L’envelat on es faran la majoria dels espectacles de la festa
major, que comença avui ■ EL PUNT AVUI
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La World Doctors Orchestra actuarà a Girona

Título: Europa Espanya Català

La World Doctors Orchestra (WDO), una orquestra formada per un miler de metges de 50 països
diferents que combinen la seva professió amb la passió per la música, actuarà per primer cop a
lEstat espanyol amb un concert a lAuditori de Girona. El concert, que tindrà la participació del
reconegut violoncel·lista català Lluís Claret, serà de caràcter solidari i la recaptació es destinarà
íntegrament a lAECC-Catalunya contra el Càncer, la Fundació Oncolliga i lInstitut dInvestigació
Biomèdica de Girona (Idibgi). Les entrades per al concert de la World Doctors Orchestra ja estan a
la venda a uns preus de 15 i 20 euros i es poden adquirir a lAuditori de Girona o a través de
https://gironacultura.koobin.com. El Col·legi de Metges de Girona, impulsor del concert juntament
amb el Col·legi de Metges de Barcelona, fa una crida a omplir lAuditori de Girona pel caràcter
solidari de la iniciativa i perquè és una oportunitat única per escoltar un dels violoncel·listes més
reconeguts del país. Lactuació, que estarà oberta a tots els públics, precedirà la celebració del
120è aniversari del Col·legi Oficial de Metges gironí (1898-2018). La WDO és una organització
sense ànim de lucre dirigida pel doctor Stefan Willich.
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■ Girona serà l’escenari del pri-
mer concert a l’Estat de la World
Doctors Orchestra, una formació
integrada per un miler de metges
de  països diferents que combi-
nen la seva vocació professional i
la passió per la música. El recital
de Girona, que se celebrarà el dia
 d’octubre a l’Auditori de Girona,
comptarà amb un centenar de
metges músics a l’escenari i amb
el violoncel·lista Lluís Claret com
a artista convidat. Dirigida per
Stefan Willich, professor de Medi-
cina al Charité University Medical
Center de Berlín i expresident del
Conservatori de Música Hanns
Eisler de la capital alemanya, la
formació va néixer el  i des de
llavors ha actuat en escenaris de
San Francisco, Berlín, Viena o Tò-
quio. 

L’orquestra reuneix un cente-
nar de músics en cada actuació i
fa cada any dos o tres concerts. Per
aquest , ha escollit Catalunya
per tancar la seva temporada, pri-
mer amb un concert a Girona, que
servirà com a preludi al è ani-
versari del Col·legi de Metges gi-
roní (-), i l’endemà, a
Barcelona. 

Les actuacions de la World
Doctors Orchestra són sempre so-
lidàries a benefici d’entitats locals
vinculades a la salut. En el cas de
Girona, la recaptació de la vetlla-
da es destinarà íntegrament a la
Fundació Oncolliga Girona, a
l’AECC-Catalunya Contrà el Càn-
cer i l’Institut d’Investigació Bio-
mèdica de Girona, l’Idibgi. Les en-
trades pel concert ja es poden ad-
quirir, per entre  i  euros. 

Girona acollirà l’actuació
d’una orquestra amb cent
metges d’arreu del món
Serà el primer concert a l’Estat de la World Doctors Orchestra, una
formació integrada per un miler de facultatius de 50 països diferents

La formació fa cada any dos o tres concerts. DDG

La recaptació del
concert del 7 d’octubre
es destinarà als malalts
de càncer i a la recerca
biomèdica de l’Idibgi

A.C. GIRONA

■ Investigadors de la Universitat
de Girona han desenvolupat un
estudi que ha detectat noves cau-
ses de les arrítmies cardíaques. La
recerca del Grup de Genètica Car-
diovascular de la UdG, que s’ha
publicat a la revista Journal of Mo-
lecular and Cellular Cardiology,
ha identificat un nou mecanisme
de regulació d’un gen implicat en
el batec sincronitzat del cor. 

El cor batega gràcies a un im-
puls elèctric que s’inicia quan els
ions de sodi travessen la membra-
na de les cèl·lules del múscul car-
díac. El procés està regulat pels ca-
nals de sodi, unes proteïnes que
permeten el pas de ions entre l’ex-
terior i l’interior de la cel·lula.
Quan el funcionament dels canals
queda alterat, pot afectar el batec
sincronitzat del cor i causar arrít-
mies. 

El treball, desenvolupat en el
marc d’un projecte finançat amb
fons europeus i de la UdG, ha per-
mès identificar un nou mecanis-
me de regulació del gen que conté
la informació necessària perquè
es formi el canal de sodi, el gen

SCNA. Han conclòs que hi ha
una proteïna -la GATA, essencial
per a la formació d’un cor sa- que
activa els nivells d’expressió
d’aquest gen. 

Així, els resultats de l’estudi, li-
derat per la investigadora Sara Pa-
gans, apunten que quan no es dis-
posa de prou proteïna o quan les
mutacions genètiques dificulten
que es pugui unir a l’ADN, els ni-
vells del canal de sodi s’alteren, fet
que pot donar lloc a arrítmies car-
díaques. L’estudi ha contribuït a
identificar noves causes i dianes
terapèutiques i obre la porta a tro-
bar noves solucions per a les pa-
tologies cardíaques. 

L’article és part del treball de la
tesi doctoral de la investigadora
en formació Anna Tarradas, i hi
han participat els membres del
Grup de Genètica Cardiovascular,
Sara Pagans, Ramon Brugada,
Mel·lina Pinsach-Abuin, Oriol
Llorà-Batlle i Alexandra Pérez-Se-
rra, a més d’investigadors de la
Universitat de San Diego, l’hospi-
tal Clínic, la Universitat de Jena
(Alemanya), i la Universitat de
Hull (Regne Unit). 

Una recerca
de la UdG detecta 
noves causes de les
arrítmies del cor
Els investigadors gironins han identificat un nou
mecanisme que regula un gen implicat en el batec

SORTEIG DEL DIA
13 DE JULIOL DE 2017

Sis sèries de 100.000 bitllets cada una

Llista acumulada de les quantitats que han
correspost als números premiats, 
classificats per la seva xifra final

AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.463.000 DÈCIMS PREMIATS PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 D’EUROS

Aquests premis caduquen passats tres mesos, comptats a

partir del dia següent del sorteig.

SORTEIG

55

17

       0              1                2               3               4              5               6               7               8              9
 Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €  Núm.                    €

Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions



http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/07/14/girona-acollira-lactuacio-duna-orquestra/856610.html

Sección: Actualidad / Última Hora
14/07/2017

Girona acollirà l'actuació d'una orquestra amb cent
metges d'arreu del món

Título: Europa Espanya Català

Girona serà l'escenari del primer concert a l'Estat de la World Doctors Orchestra, una formació
integrada per un miler de metges de 50 països diferents que combinen la seva vocació
professional i la passió per la música. El recital de Girona, que se celebrarà el dia 7 d'octubre a
l'Auditori de Girona, comptarà amb un centenar de metges músics a l'escenari i amb el
violoncel·lista Lluís Claret com a artista convidat. Dirigida per Stefan Willich, professor de Medicina
al Charité University Medical Center de Berlín i expresident del Conservatori de Música Hanns
Eisler de la capital alemanya, la formació va néixer el 2007 i des de llavors ha actuat en escenaris
de San Francisco, Berlín, Viena o Tòquio.

L'orquestra reuneix un centenar de músics en cada actuació i fa cada any dos o tres concerts. Per
aquest 2017, ha escollit Catalunya per tancar la seva temporada, primer amb un concert a Girona,
que servirà com a preludi al 120è aniversari del Col·legi de Metges gironí (1898-2018), i l'endemà,
a Barcelona.

Les actuacions de la World Doctors Orchestra són sempre solidàries a benefici d'entitats locals
vinculades a la salut. En el cas de Girona, la recaptació de la vetllada es destinarà íntegrament a
la Fundació Oncolliga Girona, a l'AECC-Catalunya Contrà el Càncer i l'Institut d'Investigació
Biomèdica de Girona, l'Idibgi. Les entrades pel concert ja es poden adquirir, per entre 15 i 20
euros.


