Moda solidària per lluitar contra l’Alzheimer
 Des del 2 de juliol ja està a la venta, a la web d’Uttopy la col·lecció de
samarretes i complements “Remember Me”, creada per Uttopy amb
disseny d’Elisava, en benefici de la Fundació Pasqual Maragall

Barcelona, 2 de juliol de 2018.- Des d’aquest dilluns 2 de juliol, es poden adquirir les
samarretes i complements de la nova col·lecció “Remember Me” a la web
https://uttopy.com/rememberme. L’objectiu de la col·lecció és que, amb un gest tan
senzill com adquirir i portar una peça de roba, qualsevol persona pugui ajudar a la
Fundació Pasqual Maragall a sensibilitzar i recaptar fons per la lluita contra l’Alzheimer.
Les peces d’aquesta nova col·lecció estan disponibles per a dones, homes i nens i són
ecofriendly: fetes amb cotó orgànic i tintes ecològiques, la seva producció és totalment
sostenible i curosa amb el medi ambient.
A més, cada peça de la col·lecció va acompanyada
d’una llista d’hàbits de vida saludables per a tenir un
cervell sa i prevenir així la malaltia. Alguns dels consells
són seguir una dieta saludable o evitar el sedentarisme
i mantenir-se actius.
Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració de la
marca de moda sostenible inspirada en causes socials,
Uttopy, i l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria
de Barcelona, ELISAVA, que per segon any consecutiu
han desenvolupat una col·lecció de moda solidària.
La seva dissenyadora ha estat l’alumna Cristina Fernández Cortés que, amb el seu
emotiu missatge, ha volgut transmetre que sempre estarem al costat de les persones
afectades.
I és que cada dia es diagnostiquen milers de nous casos d’Alzheimer al món, malaltia
d’efectes devastadors i, de moment, sense cura. Afecta una de cada deu persones de
mes de 65 anys i un terç son més grans de 85.Amb l’esperança de vida en augment, si
no es troba una cura efectiva el 2050 la xifra de casos s’haurà multiplicat per tres, i haurà
arribat a dimensions d’epidèmia.

Fundació Pasqual Maragall, 10 anys lluitant contra l’Alzheimer
Aquest 2018 es compleixen 10 anys de la creació de la Fundació Pasqual Maragall. Una dècada
més tard, la Fundació compta amb un centre d’investigació, el Barcelonaβeta Brain Research
Center (BBRC), on treballen més de 50 investigadors i professionals en projectes per avançar en
la detecció precoç i la prevenció d’aquesta malaltia. Gràcies al suport de la Fundació Bancària
”la Caixa”, el centre disposa d’una cohort formada per 2.700 voluntaris sans, l’estudi Alfa, que
participen en els seus estudis d’investigació per a la prevenció de l’Alzheimer. Per fer possible
aquests estudis, la Fundació compta amb el suport d’una quinzena d’entitats i una base social
de més de 18.000 socis que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del
2008, donant resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i
expresident de la Generalitat de Catalunya) a l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat
Alzheimer. La Fundació està dirigida pel Dr. Jordi Camí i presidida per Diana Garrigosa, esposa
de Pasqual Maragall. Aquest últim ostenta el càrrec de president d’honor. La missió de la
Fundació és promoure la investigació per prevenir l’Alzheimer, i també oferir solucions per
millorar la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. El 2012, la Fundació
va impulsar el Barcelonaβeta Brain Research Center, que és l’únic centre d’investigació europeu
dedicat íntegrament a la prevenció de la malaltia d’Alzheimer i de les malalties
neurodegeneratives relacionades.
Per a més informació: https://fpmaragall.org/ca/
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