La Fundació Pasqual Maragall engega una
campanya de signatures per reclamar més
inversió per a la e e a de l’Alzhei e
 L’a ió ja o pta a
el supo t de és de 8.000 pe so es, e t e les uals
destaquen Joan Manuel Serrat, Jordi Évole, Javier Cámara, Isabel Coixet,
Manel Fuentes o Luis Rojas Marcos
 Les demències afecten 1 de cada 10 persones de més de 65 anys i es
calcula que a Espanya te e u ost dia i de 60 ilio s d’eu os
La Fundació Pasqual Maragall ha llançat una campanya de recollida de firmes amb
l’o je tiu d’i pli a la població i conscienciar els organismes competents sobre la
necessitat de comptar a
s e u sos pe a la i vestiga ió de l’Alzhei e . Aquesta
patologia, i les demències en general, han estat tradicionalment oblidades en els
pressupostos destinats a la recerca, malgrat ser unes malalties molt dependents i amb
uns costos directes i indirectes molt elevats.
La Fundació calcula que si es desti s a la i vestiga ió l’e uivale t a u
oste a tual e t les de
ies a Espa a, ada a es disposa ia de
podrien invertir en projectes científics.

% del ue
M€ ue es

De fet, es preveu que el número de persones amb alaltia d’Alzhei e es podria
triplicar en els propers trenta anys, abocant-nos a una situació econòmica, sanitària i
socialment insostenible. Com explica el Dr. Jordi Camí, director de la Fundació Pasqual
Maragall, l’aug e t de l’espera ça de vida i l’a sè ia de tra ta e ts efe tius anuncia
un tsunami que serà insostenible a tots els nivells. La nostra societat no es pot permetre
quedar-se a l’espera. És necessari i urgent buscar solucions que frenin aquesta
tendèn ia .
Ja só
olts els o s ue s’ha su at a la ausa do a t supo t a la i i iativa i sig a t
el manifest. Entre ells destaquen els cantautors Joan Manel Serrat i Sílvia Pérez Cruz;
els directors de cinema David Trueba, Juan Antonio Bayona i Isabel Coixet; els actors
Javier Cámara, Abel Folk i Paco Mir; els periodistes Jordi Évole, Gemma Nierga, Manel
Fuentes, Jordi Basté, Josep Cuní i Antoni Bassas i metges i investigadors com Manel
Esteller i Luis Rojas Marcos.
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Aquestes són algunes cares conegudes de les més de 8.000 persones que han firmat el
a ifest a data d’avui.

La a pa a Fi a pe u futu se se Alzhei e
manifest es pot firmar on-line a:

esta à a tiva fins a l’o tu e. El

http://participa.fpmaragall.org/investigacio-alzheimer.

46 milions de persones al món pateixen demència, més de 800.000 a Espanya
Les demències tenen un cost diari a Espanya de 60 ilio s d’eu os. El ost esti at a ual
pe pe so a s de .
€ i el % d’a uest va a à e dels familiars de la persona amb
la alaltia. La fa ília, a
s, ta
s la ue s’ha d’o upa de la u a de l’afe tat e el
80% dels casos.
Cada dia es diag osti ue
ile s de ous asos d’Alzhei e al ó . Afe ta u a de ada
deu persones de més de 65 anys i un terç de les més grans de 85. Actualment, 46 milions
de persones al món pateixen demència, més de 800.000 a Espanya. A
l’espe a ça de
vida en augment, si no es troba una cura efectiva, el 2050 la xifra de casos es podria
multiplicar per tres, arribant a di e sio s d’epid ia.
En aquest context, la Fundació Pasqual Maragall dedica la seva investigació a la detecció
precoç i la prevenció de l’Alzhei e . Projectes com l’Estudi Alfa, un dels estudis més
complexos i amb major nombre de voluntaris que existeix al món dedicat a la detecció
Juny 2017

p e oç i a la p eve ió de l’Alzhei e , compta amb la participació de 2.743 voluntaris
adults sa s, d’e tre 45 i 75 a s, fills i filles d’afe tats pe a uesta alaltia
neurodegenerativa.
Paral·lelament, la Fundació co-lidera la iniciativa europea EPAD (European Prevention
of Alzhei e ’s De e tia), ue t o a o je tiu o e ça a testa fà a s ue a tuï
e els estadis i i ials de la alaltia de l’Alzhei e pe evita o ale ti l’apa i ió dels
símptomes.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer
l’a il del
, do a t esposta 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’Ho o .
El Bar elo aβeta Brai Resear h Ce ter és el centre de recerca gestionat per la Fundació
Pasqual Maragall. La seva activitat està orientada a la detecció precoç i la prevenció de
l’Alzhei e , ai í o a ofe i solu io s ue illo i la ualitat de vida de les pe so es
afectades i els seus cuidadors.
La Fundació compta actualment amb més de 12.000 socis.
Per a més informació: www.fpmaragall.org
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