La Fundació Pasqual Maragall ja suma
10.000 socis per vèncer l’Alzhei er


Gràcies al seu suport, i a la ol·la ora ió d’e preses i i stitu io s, la Fundació
porta a terme diversos projectes de recerca per conèixer millor com es
desenvolupa la malaltia i avançar en la seva prevenció

Gairebé una dècada després de la seva creació, la Fundació Pasqual Maragall ja compta amb
10.000 socis i sòcies que contribueixen a la lluita contra la alaltia d’Alzheimer. Gràcies al seu
suport, i a la ol·la o a ió d’e p eses i i stitu io s, la Fundació porta a terme diversos projectes
d’i vestiga ió per conèixer millor com es desenvolupa la malaltia i avançar en la seva prevenció,
detectant-la precoçment i endarrerint l’apa i ió dels seus sí pto es.
Com explica el director general de la Fundació Pasqual Maragall, el Dr. Jordi Camí, per tirar
endavant els nostres programes científics és vital la col·laboració i el compromís dels nostres
socis i sòcies. La recerca dóna resultats a llarg termini i comptar amb aportacions regulars i
continuades ens permeten planificar i garantir la continuïtat dels estudis.
La g a
ajo ia d’a uests so is s’ha i o po at en els darrers tres anys, ja que a finals de 2013
la Fundació comptava amb poc més de 500 socis. El perfil és de persones de més de 45 anys, el
59% són dones i el 41% són homes. El principals llocs de procedència són Catalunya, Madrid,
Galicia i el País Basc.
El publicista Lluis Bassat va ser u dels p i e s so is a
els ue va o pta la Fu da ió: Quan
la Diana Garrigosa e va di ue estava pe sa t fe u a Fu daci pe lluita co t a l’Alzhei e ,
li vaig dir que volia ser el soci número 1 i em vaig dona d’alta i
ediata e t. Aquesta és una
malaltia terrible i hem de guanyar la batalla. Tots podem tenir-la, absolutament tots. I quan més
grans ens fem, més possibilitats en te i . Pe aix he d’esta p epa ats. La societat ha d’esta
preparada i crec que la Fu daci Pas ual Ma agall és l’ei a ade uada pe lluitar contra ella .
Per altra banda, Meritxell Carreras, que és sòcia des de fa tres anys, està orgullosa perquè amb
la meva petita contribució faig possible ajudar en la recerca de la malaltia, ajudar en els
programes que ajuden els que ajuden, en aquest cas gent com jo, gent que tenim el pare, la
a e, el a it, l’esposa afectats. I s vies ecessà ies pe a a fent camí en una malaltia que
té poca investigació i molt camp encara per descobrir .
Recentment, la Fundació ha posat en marxa el Barcelonaßeta Brain Research Center, un centre
de referència pioner a escala estatal i internacional en recerca clínica amb unes instal·lacions
dedicades en exclusiva al coneixement del cervell i a la recerca per a la preven ió de l’Alzheimer.
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I és que en els darrers anys, la recerca sobre aquesta malaltia ha viscut un gir radical en la seva
concepció basat en la constatació de l’e ist ia d’u a fase p e lí i a, ue s’i i ia de a e a
sile iosa e t e i a s a a s de l’apa i ió dels p i e s sí pto es.
Aquest gir ha propiciat la posada en marxa de nous programes de recerca en prevenció que
requereixen de la participació de persones sanes, com l’Estudi Alfa, impulsat amb el suport de
l’O a So ial la Cai a , que compta amb una cohort de 2.743 voluntaris participants, d’e t e
i 75 anys, en la seva majoria fills i filles de alalts d’Alzhei e . O la iniciativa europea EPAD,
l’o je tiu de la qual és dur a terme un innovador assaig clínic de prevenció on hi participaran
.
volu ta is de dive sos països d’Eu opa.
Cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món. L’Alzhei e afe ta a escala
mundial més de 46 milions de persones i a Espa a s’esti a ue hi ha u s 800.000 casos. És una
malaltia de la que pràcticament es desconeixen les causes, es diagnostica tard i no hi ha
tractament. Si o es t o a u a u a efe tiva, es al ula ue l’a
0 el número de persones
afectades pot triplicar-se.
Una malaltia que absorbeix anys de vida a malalts i a cuidadors
La Fundació també presta especial atenció als cuidadors de persones amb Alzheimer, ja que es
t a ta d’u a malaltia que altera profundament la vida de milions de famílies a tot el món i
absorbeix anys de vida tant als malalts com als seus cuidadors.
Co s ie t d’a uestes difi ultats, la Fu da ió Pas ual Ma agall i l’O a So ial la Cai a
desenvolupen un programa de grups terapèutics pe a uidado s de alalts d’Alzhei e , a
l’o je tiu de millorar la qualitat de vida dels cuidadors proporcionant-los les eines adequades
per que no se sentin sols en la cura i la protecció del malalt.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fu da ió Pas ual Ma agall s u a e titat p ivada se se à i de lu e ue va i e l’a il del
8,
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 ual oste ta el à e de P eside t d’Ho o .
La Fundació gestiona la seva activitat científica a través del seu centre de recerca, el Ba celo aβeta B ai
Research Center, a
la issió d’a o da els eptes ue pla teja la alaltia d’Alzhei e , apo ta
solu io s ue sigui de isives i illo a el e esta de les fa ílies afe tades. La seva a tivitat s’orienta a
la dete ió p e oç i la p eve ió de l’Alzhei e , ai í o a oferir solucions que millorin la qualitat de vida
de persones afectades i els seus cuidadors.
Per a més informació: www.fpmaragall.org

Per a més informació (premsa):
Agència de Comunicació
ATREVIA
Laura Puig
lpuig@atrevia.com
93.419.06.30

Àrea de Comunicació
Fundació Pasqual Maragall
Eva Nebot
enebot@fpmaragall.org
93.316.09.90

Març 2017

