
El dimarts 5 de juny, a les 19 h, presentarem el llibre  
El naufragi dels records. Què hi ha darrere de malalties com 
l’Alzheimer?, de Jaume Folch.

Presentarà l’acte David Bueno, professor del Departa- 
ment de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB  
i director de la col·lecció Catàlisi, i hi intervindran Antoni 
Camins, professor del Departament de Farmacologia,  
Toxicologia i Química Terapèutica de la UB i membre  
de la xarxa temàtica Ciberned, i l’autor.

Us esperem a la llibreria Alibri (c. Balmes, 26, Barcelona).
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Per què podem imaginar el que encara no existeix? Per què les neu-
rones del cervell d’algunes persones desapareixen de manera prema-
tura? Podem fer alguna cosa per prevenir-ho? Com és que els mals 
d’aquest òrgan no es poden curar? Serem capaços d’aconseguir-ho 
aviat? Més d’un segle després que es diagnostiqués d’Alzheimer la 
primera pacient, la malaltia ha esdevingut epidèmica en les societats 
desenvolupades amb efectes devastadors. 

El naufragi dels records explica, amb un llenguatge entenedor i 
alhora rigorós, per què malalties com aquesta ens priven dels records, 
les emocions, els afectes. També exposa les teories més sorprenents 
en l’àmbit de la neurociència i desvetlla les claus de futures teràpies. 
Vivim un moment extraordinari en la recerca de nous tractaments per 
a les afeccions cerebrals que obriran una nova era per a la humanitat.

Jaume Folch (Tarragona, 1965), professor 
de Bioquímica i Biologia Molecular a la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat Rovira  
i Virgili (URV), és investigador del Centro de 
Investigación Biomédica en Red sobre En-
fermedades Neurodegenerativas (Ciberned),  
en col·laboració amb el grup de recerca de la  
Facultat de Farmàcia de la Universi tat de 
Barcelona que dirigeix Antoni Camins. Tam-  
bé forma part del grup de recerca TecnATox 
de la URV, especialitzat en l’estudi de l’impac-
te de la contaminació ambiental i alimentària 
sobre la salut humana. És autor d’un centenar 
de publicacions, que inclouen treballs d’inves-
tigació en revistes internacionals i capítols de 
llibres, i coautor de diversos reculls de relats. 
En l’àmbit de la divulgació científica ha publi-
cat, entre altres obres, El litoral de Tarragona  
més enllà de la platja (2013), a més d’articles en  
revistes.

Altres títols de la col·lecció
Homeopatia sense embuts. Jesús Purroy
Els ritmes de la vida. Trinitat Cambras 
i Antoni Díez
La Terra, un planeta inquiet. M. Aulinas, 
G. Gisbert i M. Ortuño
L’exactitud que fa funcionar el món. 
Concepció Arenas
La ciència en la literatura. Xavier Duran
La mirada sociològica. Claudia Vallvé
La saviesa combinada. Joandomènec Ros
La química de cada dia. Claudi Mans
L’embrió inconformista. Jordi Garcia- 
Fernàndez i David Bueno
Una meravella anomenada vida. F. Mestres, 
M. Soley, M.I. Álvaro, B. Àrias, M.C. Auladell, 
N. Bonada, J. Ferrer, N. Hladun, G. Llorente, 
J. Martínez i M.D. Vinyoles
De dones, homes i molècules. Santiago Álvarez
Les profunditats de la ment. D. Bueno, E. Bufill, 
F. Colom, D. Redolar, X. Sánchez i E. Vieta

La forja genètica d’Europa. Carles Lalueza-Fox
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Per què podem imaginar el que encara no existeix? Per  
què les neurones del cervell d’algunes persones desapa-
reixen de manera prematura? Podem fer alguna cosa per 
prevenir-ho? Com és que els mals d’aquest òrgan no es 
poden curar? Serem capaços d’aconseguir-ho aviat? Més 
d’un segle després que es diagnostiqués d’Alzheimer la 
primera pacient, la malaltia ha esdevingut epidèmica en 
les societats desenvolupades amb efectes devastadors.

El naufragi dels records explica, amb un llenguatge 
entenedor i alhora rigorós, per què malalties com aquesta 
ens priven dels records, les emocions, els afectes. També 
exposa les teories més sorprenents en l’àmbit de la neuro-
ciència i desvetlla les claus de futures teràpies. Vivim un 
moment extraordinari en la recerca de nous tractaments 
per a les afeccions cerebrals que obriran una nova era per 
a la humanitat.
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