La Fundació Pasqual Maragall incorpora la seva
primera voluntària a l’estudi europeu EPAD


L’estudi té per objectiu començar a testar fàrmacs que actuïn en els estadis inicials
de la malaltia de l’Alzhei er, evita t o ale ti t l’aparició dels sí pto es



El projecte EPAD, en què hi participe 35 ce tres d’i vestigació, u iversitats,
associacions de malalts i laboratoris europeus, reclutarà 6.000 participants
voluntaris sans a tota Europa, 200 provinents de la Fundació

Em vaig presentar voluntària perquè hi havia molta gent al meu voltant afectada.
L’Alzhei e és una malaltia que no està gens estudiada i és olt des o eguda , explica la
Maria Carme, la primera voluntària a Espanya de l’estudi eu opeu EPAD, que reclutarà
6.000 voluntaris a tota Europa, 200 provinents de la Fundació.
Amb ella, el Ba elo aβeta B ai Resea h Ce te de la Fundació Pasqual Maragall inicia el
procediment que culminarà amb els primers assaigs clínics del European Prevention of
Alzhei e ’s De e tia (EPAD), un projecte que té per objectiu disposar de la infraestructura
e essà ia pe ealitza assaigs lí i s pe eta da o ale ti l’apa i ió dels símptomes de
l’Alzhei e .
Segons el Dr. José Luis Molinuevo, co-líde d’EPAD i di e to ie tífi de la Fu da ió Pas ual
Maragall, l’ EPAD s u a opo tu itat ú i a pe ofe i a pe so es sa es a
is de
dese volupa Alzhei e la possi ilitat d’a edi a l’assaig lí i
s i ovado disse yat
pe a la p eve ió d’a uesta alaltia .
I és que la Maria Carme, que té 61 anys i viu a Barberà del Vallès, ha viscut olt d’ap op la
alaltia d’Alzheimer, primer a través del seu pare, a qui li van diagnosticar la patologia al
final de la seva vida, i després amb dos tiets i dues tietes. “Vaig viure la malaltia a través
del pare i ho vaig relacio a a
l’avi. E ap dels dos asos e s va sa e di de u es
tractava, sinó que ho van vincular a
l’edat. Re o do ue ’e fadava a
el pa e ua
feia sego s ui es oses, te ia a vis de o po ta e t , explica durant la seva visita al
Barcelonaβeta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall, on es realitzarà les
p i e es p oves de l’estudi.
Els volu ta is de l’EPAD s’hau a de sotmetre a revisions regulars, amb proves cognitives,
genètiques, de ressonància magnètica i una punció lumbar.

El projecte EPAD, en el qual hi pa ti ipe
5 e t es d’i vestiga ió, u ive sitats,
associacions de malalts i laboratoris europeus, pretén configurar un registre de 24.000
persones i una cohort de 6.000 voluntaris participants, dels quals 1.500 podran participar
en els assajos clínics de prevenció.
La prevenció, un factor clau
L’Alzhei e és u a alaltia de la ual se’ des o eixe l’o ige i les auses, es diag osti a
tard i no existeix cap tipus de medicació que endarrereixi o freni el seu curs, ja que els
medicaments assajats fins ara han fracassat. La Fundació Pasqual Maragall treballa per
identificar biomarcadors i factors de risc relacionats amb la malaltia i dissenyar programes
de prevenció que enredereixin o frenin la seva aparició.
Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va éixe l’a il del 008,
donant resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (ex alcalde de Barcelona i ex president de
la Generalitat de Catalunya) quan va anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer.
Actualment està dirigida pel Dr. Jordi Camí i presidida per Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall,
el qual ostenta el à e de P eside t d’Honor.
La Fu da ió gestio a la seva a tivitat ie tífi a a t avés del seu e t e de e e a, el Ba elo aβeta
Brain Research Center, a la issió d’abordar els reptes ue pla teja la alaltia d’Alzhei e , aportar
solucions que siguin decisives i millorar el benestar de les famílies afectades. La seva activitat s’o ie ta
a la dete ió p e oç i a la p eve ió de l’Alzhei e , així o oferir solucions que millorin la qualitat de
vida de persones afectades i els seus cuidadors.
Vuit anys després del seu naixement, la Fundació compta actualment amb més de 6.500 socis,
gairebé tres vegades més dels que tenia fa només dos anys.
Per a més informació: www.fpmaragall.org/
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