
 

 

 

 

     

  COMUNICAT 

 

 

Les cançons més emblemàtiques de Hollywood, 

protagonistes del Mamapop 2018 

 

 

L’espectacle que se celebrarà el 10 de març farà un recorregut pels temes més 

coneguts de Hollywood  

 

Andorra la Vella, 13 de febrer de 2018 

 

Les cançons més emblemàtiques de Hollywood centraran la segona edició del 

concert solidari contra el càncer de mama Mamapop 2018, que aquest any 

estrena imatge amb l’objectiu d’incidir en la sensibilització, la solidaritat i el 

suport a les dones que pateixen o han patit càncer de mama. 

El promotor i director del Mamapop, Manel Simon, ha explicat que l’espectacle 

musical benèfic, que se celebrarà el pròxim dissabte 10 de març de 2018 al 

Centre de Congressos d’Andorra La Vella, intentarà revalidar l’èxit aconseguit 

en la primera edició amb la mobilització de 900 persones que és l’aforament 

de la sala. 

Antoni Tolmos, director musical del Mamapop, ha avançat que “l’espectacle 

serà molt visual amb prop de 35 artistes damunt de l’escenari entre músics, 

cantants i ballarins”. La selecció musical se centrarà en les millors bandes 

sonores de Hollywood com per exemple: Pretty Woman, The Bodyguard, 

Flashdance, Grease, i un llarg etcètera. 

Josep Sarabia, president d’Assandca, ha subratllat que “l’any passat va ser tot 

un èxit i que esperen repetir-lo aquest any” i ha reconegut la importància del 

Mamapop “per donar a conèixer la tasca d’Assandca a tota la societat 



andorrana i que la gent pugui participar de forma directa o indirecta amb la 

nostra associació” 

 

La segona edició del Mamapop arriba amb una nova imatge però mantenint 

el mateix esperit solidari de recaptar fons per 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.  

 

Entrades ja disponibles  

 

Les persones que vulguin assistir al concert poden adquirir les entrades a les 

escoles Inlingua, a Assandca i online a través de la web 

www.mamapopandorra.org.  

Al marge de la contribució que fan els assistents, tothom que ho vulgui també 

pot fer donacions al projecte a través de la fila Zero, a la 

web: www.mamapopandorra.org. 

 

Una iniciativa que cada any suma més solidaritat 

 

L’espectacle musical Mamapop 2018 està promogut pel lleidatà Manel Simon i 

Barbero, director artístic de Mamapop, per a la recerca en càncer de mama.  

Al voltant 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 

empreses solidàries, col·laboradors essencials i 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, l’ambaixadora d’honor 

Helena Rakosnik, la cantant lleidatana Lorena Gómez, la secretària d’Afers 

Socials i Ocupació, Ester Fenoll, el conseller general Ferran Costa i l’esportista 

Cristian España, entre altres. 


