Nota de premsa
Gala d’aniversari de la Fundació Pasqual Maragall

10 anys construint un futur sense Alzheimer


Unes 2.000 persones han celebrat l’aniversari de la Fundació Pasqual
Maragall en una gala a Barcelona. Durant l’acte s’han exposat les
principals fites dels 10 anys d’història de la Fundació, com la posada en
marxa de l’Estudi Alfa i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC),
impulsats gràcies al ferm suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”.



Representants d’entitats internacionals com Alzheimer Europe, Novartis i
diverses universitats europees destaquen la contribució de la Fundació
Pasqual Maragall i el seu centre de recerca, el BBRC, en la investigació en
prevenció de l’Alzheimer.

Barcelona, 15 de novembre de 2018. La Fundació Pasqual Maragall ha celebrat el seu
10è aniversari acompanyada de voluntaris que participen en els seus projectes de
recerca, socis, empreses mecenes i col·laboradors, en una emotiva gala a l’Auditori del
Fòrum de Barcelona. L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència de prop de 2.000
persones.
L’acte ha començat recordant les paraules de l’expresident de la Generalitat i exalcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall, quan va fer públic que tenia Alzheimer, a l’octubre del
2007, i quan uns mesos després, a l’abril del 2008, va anunciar la creació de la Fundació:
“vull ajudar a derrotar l’Alzheimer. No és fàcil ni senzill, però enlloc no està escrit
que hagi de ser invencible”.
10 anys després encara no s’ha trobat la forma de curar o endarrerir el progrés de la
malaltia, però s’ha avançat molt en el seu coneixement. “Estem participant en projectes
internacionals finançats per la Unió Europea i fundacions nord-americanes, i ho fem en
col·laboració amb centres de recerca de referència, la indústria farmacèutica i
associacions de pacients per poder prevenir la demència associada a la malaltia
d’Alzheimer abans que es manifestin els primers símptomes”, ha explicat a la gala el
director de la Fundació Pasqual Maragall, el Dr. Jordi Camí, mentre exposava les
declaracions que diversos col·laboradors científics han fet sobre la tasca de la Fundació i
el seu centre de recerca, el BBRC.
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Per la seva banda, la portaveu de la Fundació, Cristina Maragall, ha agraït el suport
continuat de totes les persones i institucions que han fet possible “afermar un projecte
sòlid i carregat d’esperança”.
A l’acte també ha intervingut el director corporatiu de recerca i estratègia de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, Àngel Font, en representació de Consell de Mecenatge
de la Fundació Pasqual Maragall: “Estem convençuts que el mecenatge en la recerca
juga un paper primordial, imprescindible, al meu entendre, que es materialitza en
col·laboracions també imprescindibles per a la societat com aquesta, que impulsem
conjuntament amb la Fundació Pasqual Maragall. Felicitats a tots els que la
representen per treballar per un futur sense Alzheimer en el seu 10è aniversari”.
La música ha tingut un paper destacat a la gala, amb les actuacions de Toti Soler,
Gemma Humet i Joan Dausà, i una conferència dedicada a l’efecte i els records
associats que pot generar la música en persones sanes i amb la malaltia d’Alzheimer,
a càrrec de la Dra. Nina Gramunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall.

Reconeixement internacional
L’Estudi Alfa, impulsat a la Fundació Pasqual Maragall per l’Obra Social ”la Caixa”, és una
plataforma de recerca dedicada a la detecció precoç i la prevenció de l'Alzheimer.
Compta amb una cohort de 2.743 participants adults sans, d'entre 45 i 75 anys, que
regularment es fan proves de cognició, neuroimatge i infermeria, entre d’altres, segons el
subestudi en el qual participen.
Actualment, l’Estudi Alfa és una de les plataformes de recerca més avançades
tecnològicament i amb un major nombre de participants sans del món. També va ser un
dels primers projectes que va apostar clarament per la prevenció de l’Alzheimer, centrantse en la fase preclínica de la malaltia, que pot iniciar-se fins a 20 anys abans de la
manifestació dels primers símptomes.
“L’estratègia visionària del centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, el BBRC,
de focalitzar-se en la prevenció de la malaltia d’Alzheimer definitivament ajudarà la
comunitat científica a entendre millor la fase preclínica de la malaltia i a millorar el
desenvolupament d’assaigs clínics. Gràcies a l’Estudi Alfa, persones cognitivament sanes
estan participant en projectes per a la prevenció de la demència com EPAD, juntament
amb participants holandesos i d’altres països europeus”, explica el Dr. Philip Scheltens,
professor i director del centre d’Alzheimer de la universitat VUmc d’Amsterdam.

2

El projecte europeu EPAD està format per 38 institucions europees, provinents de centres
de recerca, universitats, laboratoris farmacèutics europeus i associacions de pacients,
que treballen conjuntament amb l’objectiu de desenvolupar una infraestructura que
permeti dur a terme proves de concepte per accelerar la presa de decisions primerenques
en el desenvolupament de fàrmacs per prevenir la malaltia d’Alzheimer. El projecte va ser
impulsat pel director científic del Programa de Prevenció de l’Alzheimer del BBRC, el Dr.
José Luis Molinuevo, i pel Dr. Craig Ritchie, director del Centre de Prevenció de la
Demència de la Universitat d’Edimburg, i en l’actualitat té més de 1.150 participants
d’arreu d’Europa, dels quals més de 200 són provinents de l’Estudi Alfa. Segons el Dr.
Ritchie, “l’Estudi Alfa ha estat fonamental en l’èxit d’EPAD fins a dia d’avui, i ha enviat un
increïble missatge de motivació des de Barcelona cap als centres d’arreu d’Europa”.
El BBRC participa activament en altres projectes internacionals com AMYPAD, també al
costat de centres de prestigi internacionals i representants de pacients com l’Alzheimer’s
Association dels Estats Units, o Alzheimer Europe. El director d’aquesta darrera federació
de pacients europea, Jean Georges, destaca que “tenim la sort de col·laborar amb
l’equip de la Fundació Pasqual Maragall en diversos projectes europeus innovadors”, i es
mostra convençut que “només amb més finançament i col·laboració entre els centres de
recerca clau de l’Alzheimer serem capaços de donar esperança a les futures generacions
amb una forma per curar o prevenir l’Alzheimer”.
A banda dels projectes de recerca internacionals i els vinculats a l’Estudi Alfa, el BBRC
també ha portat a la seu de la Fundació Pasqual Maragall els primers assaigs clínics per
provar fàrmacs que puguin prevenir la malaltia. Ara té quatre projectes en marxa, dos
dels quals són del programa Generation de l’empresa farmacèutica Novartis. “La tasca
realitzada pel BBRC en el camp de la recerca per a la prevenció de l’Alzheimer és
realment destacable. A data d’avui, el BBRC és un dels màxims contribuïdors del
programa Generation a tot el món, i s’ha establert com una referència internacional per a
molts altres centres implicats en el programa”, afirma el Dr. Javier Ricart, responsable de
l’assaig clínic Generation de Novartis a España.

Campanya del 10è aniversari de la Fundació
La gala ha estat una de les accions previstes per commemorar el 10è aniversari de la
Fundació Pasqual Maragall. El mes de setembre va publicar amb l’editorial RBA el llibre
‘Records’, un reconeixement a la figura de Pasqual Maragall en el qual personalitats del
món polític, empresarial i cultural, així com amics personals i col·laboradors, evoquen
records especials viscuts amb l’expresident de la Generalitat i exalcalde de Barcelona. El
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llibre va ser presentat el mateix mes de setembre a Barcelona, i serà presentat el proper
28 de novembre al CaixaForum de Madrid.
D’altra banda, el mes de maig la Fundació va presentar la nova Unitat de Recerca Clínica
en Prevenció de la Demència, orientada a investigar el risc de la demència a 5 anys vista
en persones amb queixes subjectives de memòria i la base biològica d’aquest risc.

Sobre la malaltia d’Alzheimer
Cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món, i es calcula que
actualment 50 milions de persones pateixen demència, en la major part dels casos
causada per l’Alzheimer. Aquesta xifra es tradueix a Espanya en 800.000 persones
afectades. Amb l’esperança de vida en augment, si no es troba un tractament per
prevenir o aturar el curs de la malaltia, la xifra de casos es podria triplicar l’any 2050, i
arribar a dimensions d’epidèmia, tal com apunta el darrer informe World Alzheimer Report
2018, publicat per Alzheimer’s Disease International.
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