
Per saber-ne més 
L’envelliment 
de la població 
i la prevalença 
de l’Alzheimer

Reportatge 
Estudi alfa en 
profunditat: Què és 
un estudi de cohort? 
En quin punt està 
la recerca de nous 
medicaments?

4 11

«El seu 
benestar 

depèn del 
meu»

PAsQuAL mARAgALL
mARç dE 2008

«Crec en els somnis 
que mouen voluntats»

REvistA AnuAL
Núm. 1 - 2015



FPm  número 1 - 2015 número 1 - 2015  FPm 

     03    

Foto dE PoRtAdA: 
Pasqual Maragall i Diana 
Garrigosa sortint d’un acte 
organitzat per la Fundació. 
Dies després, aquesta 
fotografia va ser la portada 
del diari Ara en una 
edició especial, la del Dia 
Mundial de l’Alzheimer, 
dedicat a la lluita contra 
aquesta malaltia. 
Autor: 
Francesc Melcion / Ara

EditA 
Fundació 
Pasqual maragall
Dr. Aiguader, 88  
(Edifici PRBB) 
08003 Barcelona

diREcció EditoRiAL 
Àrea de comunicació:  
Eva Nebot i Maria Escrivà 
consell Editorial:   
Jordi Camí, Karine Fauria, 
Sandra Ramos, Eva Nebot 
i Maria Escrivà
disseny i maquetació: 
Anversal
impressió:  
Litografia Rosés
Imprès en paper reciclat
dipòsit legal:  
B 27294-2014

US donem la benvingUda al primer número de la revista 
anual de la Fundació Pasqual maragall. A través de les seves pàgines 
volem que conegueu millor allò que feu possible i presentar-vos els 
membres de la gran família que formem tots els que volem un futur 

sense l’Alzheimer. Trobareu testimonis de persones conegudes i 
anònimes, opinions d’experts, informacions generals sobre  

la recerca i específiques sobre els nostres projectes.  
Confiem que us resulti d’utilitat per ampliar el vostre coneixement 

de les accions que fem plegats. Desitgem que gaudiu amb la seva 
lectura tant com hem gaudit nosaltres dissenyant-la amb la il·lusió de 

compartir-la amb vosaltres. Així mateix, us convidem que ens feu  
arribar comentaris i suggeriments que ens ajudin a millorar-la i 

propostes de temes que vulgueu que tractem.

vUll agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres i 
reconèixer l’esforç que feu: els socis i col·laboradors mantenint les 

vostres aportacions en moments tan complicats i els voluntaris dels 
estudis dedicant-nos el vostre temps i la vostra implicació. el nostre 

compromís amb vosaltres és absolut i treballem amb la màxima 
responsabilitat i exigència, cercant sempre la millor gestió i el màxim 

resultat. Gràcies també per donar suport a les nostres accions, 
respondre a les nostres crides i ajudar-nos a difondre el nostre 

missatge. Sou vosaltres els que ens permeteu fer tot allò que fem. 

És una gran sort tenir-vos al nostre costat.

el que fem plegats

any 2050
L’envelliment  
de la població i 
la prevalença de 
l’Alzheimer. 

Josep maria Pérez
Impulsor d’actes 
solidaris contra 
l’Alzheimer al Port 
de Barcelona. 
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a la fundació Pasqual maragall (fPm) treballem per  
un futur sense alzheimer, perquè enlloc no està escrit que 
sigui invencible. Per això orientem els nostres esforços a 
avançar en la identificació precoç i la prevenció d’aquesta 
malaltia així com ajudar aquells que dediquen la seva  
vida a cuidar els que la pateixen.

aquesta revista neix per donar-vos les gràcies. 
gràcies per fer possible la nostra tasca amb les vostres 
aportacions. gràcies per dedicar-nos el vostre temps 
formant part dels nostres estudis. gràcies per compartir el 
nostre somni d’un futur sense l’alzheimer. 

Diana Garrigosa
PRESIDENtA

02    benvinguts    
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L’avenç de la ciència i les millores soci-
als van provocar al llarg del segle pas-
sat un augment sense precedents de 
l’esperança de vida. Gaudir de més 
anys de vida és, sens dubte, un gran 
triomf del desenvolupament humà 
però ens obliga a donar resposta als 
reptes que planteja l’envelliment de la 
població. Aquest fet és especialment 
destacable entre els països desenvo-
lupats, on el nombre de naixements 
va en descens. Actualment al món 868 
milions de persones sobrepassen els 
60 anys, el 12% de la població. L’any 
2050 aquest percentatge pot arribar 
al 21% i superar els 2.000 milions de 
persones.

en el 90% dels casos la malaltia 
de l’Alzheimer es diagnostica a par-
tir dels 60 anys, i afecta una de cada 
deu persones de més de 65 anys i gai-
rebé la meitat de les de més de 85. Fer-
se gran és doncs el principal factor de 
risc per patir-la. el progressiu envelli-
ment de la població i la manca de trac-
tament efectiu poden generar que el 
nombre de persones amb Alzheimer 
passi dels 44 milions actuals als 135 
milions l’any 2050. Cal posar tots els 
esforços per evitar que això succeeixi.

no obstant aquestes xifres, estudis 
recents demostren que la prevalen-
ça de la demència als països desenvo-
lupats s’està reduint gradualment. La 
prevenció i el tractament de les malal-
ties del cor, la hipertensió i els alts ni-
vells de colesterol podrien estar con-
tribuint a una millor salut cerebral i 
al descens de nous casos de demèn-
cia en certes zones del món.  

La Quima es lleva molt d’hora al matí. Després d’esmorzar, 
s’ocupa de la higiene de l’Àngel i fa la feina de casa. en 
acabar porten els néts a l’escola i se’n van a la biblioteca o a 
passejar. «Tot ho fem junts, sortim molt, me l’emporto a tot 
arreu», explica. La Quima tracta el seu marit amb la màxima 
normalitat i aconsella no deixar els malalts al marge del que 
passa al seu voltant. «Jo li parlo molt i el faig riure, li demano 
sempre la seva opinió, malgrat que després jo faci el que em 
sembla...» L’Àngel a més té determinades obligacions, com 
portar el carro quan van a la compra o anar a buscar el pa. 
«Ho fa sol. els veïns el controlen, tothom el coneix, saben 
que està malalt i el vigilen.» Per això per ella és essencial no 
amagar la malaltia i que la gent de l’entorn ho sàpiga. Té el 

suport dels seus fills i els seus set néts, que cuida regularment: 
«és una manera d’ajudar els fills i també ens ajuda a 
nosaltres», subratlla. Participar a l’estudi de grups terapèutics 
de la Fundació la va ajudar a aprendre a conviure amb 
l’Alzheimer. «estava molt angoixada, el grup em va salvar. 
n’he tret molt de profit i aplico tot el que em van ensenyar», 
explica. encara que reconeix que mai hagués imaginat que 
la malaltia fos tan dura, ha aconseguit veure les coses de 
manera diferent. «Visc el dia a dia i no miro enrere. Seria 
impossible tirar endavant recordant com era l’Àngel abans 
i veient com és ara.» Parlar amb ella és encomanar-se de la 
seva alegria i vitalitat. «Intento veure els aspectes positius i ser 
optimista. Aquesta malaltia no podrà amb mi.» 

Quima Pons

2050

cuidadora. des de fa set anys, la Quima cuida el seu marit Àngel, afectat d’alzheimer. li van 
diagnosticar la malaltia als 65 anys, tot just quan s’havia jubilat. la Quima és una de les persones 
que va participar a l’estudi pilot del nostre projecte de grups terapèutics per a cuidadors.

«Jo li parlo molt 
i el faig riure, li 

demano sempre 
la seva opinió, 

malgrat que 
després jo faci el 

que em sembla...»

l’envelliment 
de la població 
i la prevalença 
de l’alzheimer

04    per saber-ne més

600.000 1.800.000

2014 2050

L’EnvELLimEnt A EsPAnyA

EvoLució dE L’EnvELLimEnt AL món

En menys de quatre dècades Espanya serà un dels 
països més envellits del món. El 40,2% de la població 
tindrà més de 60 anys, quasi el doble que avui dia.

Percentatge de població de 60 anys o més

2014 2050

PobLAció Amb ALzhEimER A EsPAnyA
S’estima que a Espanya hi ha actualment entre 500.000 i 800.000 persones 
afectades, xifra que pot triplicar-se en els propers 30 o 40 anys.

FoNt: 
GLoBAL AGEWAtCh 
INDEx 2014 - hELPAGE 
INtERNAtIoNAL

0-9%

10-19%

20-24%

25-29%

+30%

sense dades

any

2014

any

2050

23,4% 40,2%
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la campanya «oblits contra 
l’alzheimer» ens va permetre conèixer 
de prop Pedro garcía aguado i elsa 
anka. des del primer moment i sense 
dubtar-ho, van sumar-se a la campanya, 
donant suport a la nostra tasca i 
solidaritzant-se amb tots aquells que 
pateixen la malaltia.

Què et va impulsar a col·laborar amb la 
fundació?
PEdRo: Un bon amic m’ho va proposar per 
ajudar aquesta causa. 
ELsA: Crec que és imprescindible donar 
suport a causes així, que ens incumbei-
xen a tots. Tots estem en el bombo del 
sorteig. A tots ens pot tocar. Així és la vi-
da i hem de recolzar-nos en el que és hu-
mà. Tantes notícies negatives de la soci-
etat, del món, de guerres, de corruptes 
egoistes... quan el que importa de veritat 
ho tenim davant dels ulls. no hem de per-
dre la sensibilitat ni la consciència cap a 
aquestes causes. Aquí és on s’han d’inver-
tir el temps i els diners. 

vas ser protagonista de la presentació de 
la campanya «oblits contra l’alzheimer». 
Què destacaries d’aquell dia?
PEdRo: el moment en què Pasqual es va re-
cordar de la final olímpica de waterpolo. 
ELsA: Tenia un nus a l’estómac. Vaig sen-
tir un curiós pànic escènic que em va fer 
empatitzar molt. Intentava aprendre les 
paraules «bicicleta, cullera, poma» com si 
m’anés a examinar. Pensava: «I si se m’obli-
den ara?». També recordo l’ambient cordi-
al i que va ser un plaer participar-hi. 

Què és el que et sembla més dur d’aques-
ta malaltia? 
PEdRo: La desconnexió amb tot el que t’en-
volta: records, moments immediats, famí-
lia, amics, realitat…
ELsA: Crec que és molt dur per a aquells que 
viuen al voltant. no vaig poder plorar més 
amb la pel·lícula «El diari de Noa». Aquell 
home, aquell amor incondicional i infinit… 
el seu desig de tornar «a portar-la» amb ell 
encara que només fos un instant…

Quin missatge donaries a aquells cuida-
dors que s’hi enfronten a diari? 

PEdRo: els diria que aprenguin a manejar 
la frustració i gaudeixin dels petits mo-
ments de connexió de les persones que 
cuiden. 
ELsA: Això és molt difícil. Desitjar que 
s’aconsegueixin fons per ajudar i per fer 
recerca. I que no defalleixin. els enviaria 
molta energia i força. 

Què opines de la tasca que desenvolupa 
la fundació Pasqual maragall? 
PEdRo: És imprescindible, compromesa, 
interessant, útil, humana…
ELsA: És imprescindible perquè no quedi 
en l’oblit. Posa cara i ulls a aquesta malal-
tia. Té molt mèrit i valor i la meva admi-
ració, estima i respecte. 

Quin és el record personal que mai vol-
dries oblidar? 
PEdRo: Jo vull oblidar moltes coses. Però 
n’hi ha una que no vull oblidar mai, i és que 
tinc una malaltia que es diu addicció i que 
no he de donar-li el que vol. 
ELsA: m’emociono només de pensar que 
pugui oblidar la cara dels meus fills! els 
meus records de quan eren petits, que 
són tan meravellosos, especials i tendres. 
els moments de conversa amb el meu pa-
re. recordar la meva mare guapíssima 
ballant amb tota la seva energia. oblidar 
que vaig tenir una germana molt especi-
al. oblidar que m’he sentit estimada. no 
voldria oblidar res.  

L’actriu i 
presentadora ha 
desenvolupat 
la seva carrera 
en el món de la 
moda i la televisió. 
Actualment es 
dedica a l’àmbit 
de les relacions 
públiques i és la 
imatge de diverses 
marques. La 
seva família i les 
causes benèfiques 
ocupen la resta del 
seu temps.

Va formar part  
de l’exitosa 
selecció de 
waterpolo que 
va triomfar a 
Barcelona i 
Atlanta. L’addicció 
a les drogues el va 
portar a viure un 
infern del qual va 
aconseguir sortir. 
Actualment és 
coach professional 
i presenta  
a televisió 
el programa 
«Hermano 
mayor».

Elsa Anka i Pedro garcía Aguado saluden Pasqual maragall durant la presentació de la 
campanya «oblits contra l’Alzheimer».

Pedro garcía 
aguado

«Als cuidadors els diria que gaudeixin  
dels petits moments de connexió  

de les persones que cuiden»

elsa anka
«La tasca de la Fundació posa cara 

i ulls a aquesta malaltia. Té molt mèrit 
i valor, i la meva admiració i estima» 

d’EsQuERRA 
A dREtA 

LA PERIoDIStA 
CARME BARCELó, 

PEDRo GARCíA 
AGuADo 

I ELSA ANKA
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així són alguns 
moments del nostre 
dia a dia

 informació. Els equips al carrer informen els 
ciutadans dels nostres objectius i projectes i els conviden a 
fer-se socis de la Fundació. 

 prevenció. una voluntària de l’estudi alfa rep informació sobre les proves 
que haurà de realitzar. Aquestes proves permetran conèixer millor l’origen de 
la malaltia per dissenyar tractaments preventius.

 comunicació. L’equip de 
comunicació i captació de fons 
treballa en la posada en marxa d’una 
nova acció.

 organització. membres de 
l’equip d’atenció als voluntaris 
de l’estudi alfa preparen la 
documentació i concerten visites.

a la nostra seu hi treballa actualment un equip de 30 persones. 
la majoria pertany a l’equip científic de barcelonaßeta,  
el centre de recerca creat per la fundació Pasqual maragall  
per a desenvolupar els seus projectes. la resta de l’equip  
treballa en la gestió, administració, captació de fons  
i comunicació de la fundació. 
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 anàlisi. L’equip de neuroimatge analitza els resultats 
obtinguts a les proves de ressonància magnètica de 
l’estudi alfa.

 direcció, planificació i 
seguiment. L’equip directiu comenta 
les darreres novetats i analitza el 
desenvolupament dels diversos projectes.

 acompanyament. cuidadors de malalts 
d’Alzheimer participen en un grup terapèutic. En aquests 
grups se’ls ajuda a acceptar la malaltia, compartir les 
seves experiències i aprendre a gestionar el seu dia a dia.

en profunditat

número 1 - 2015  FPm 

l’estudi alfa és un estudi de cohort impulsat 
per la fundació Pasqual maragall per a la detecció precoç 

i la prevenció de l’alzheimer. Ja hi participen 2.700 
voluntaris d’entre 45 i 75 anys, fills i filles de persones 

afectades per aquesta malaltia. aquests voluntaris realitzen 
proves, entre d’altres, de cognició, genètica i neuroimatge 
cada tres anys. els voluntaris són l’ànima de l’estudi alfa 

i de tota la recerca que la fundació porta a terme.

reportatge    11    
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què és un 
estudi de 
cohort? 
Us convidem a conèixer  
millor com són aquests estudis 
i per a què s’utilitzen

framingham és una petita ciutat 
de 68.000 habitants de l’estat nord-
americà de massachussetts. És mundi-
alment famosa per acollir un dels es-
tudis de cohort més reconeguts del 
món: el Framingham Heart Study (l’es-
tudi del cor de framingham), que es-
tudia els factors de risc cardiovascu-
lar. es va posar en marxa l’any 1948 
amb més de 5.000 participants, ho-
mes i dones d’entre 30 i 62 anys que, 
des de llavors, han tornat a l’estudi 
cada dos anys per realitzar proves i 
entrevistes. l’any 1971 l’estudi va in-
corporar la segona generació, 5.000 
noves persones, fills i filles dels pri-
mers participants i les seves parelles. 
l’any 2002 l’estudi va iniciar una nova 

L’estudi del cor  
de Framingham

fase, amb la incorporació de la terce-
ra generació, els néts i nétes dels pri-
mers participants. la cohort de fra-
mingham és un model per a tots els 
estudis de cohort del món. els resul-
tats que ha ofert han estat cabdals per 
a la identificació dels principals fac-
tors de risc per a les malalties cardio-

què hi ha de la vacuna 
contra l’alzheimer?

Sovint apareixen a la prem-
sa notícies que ens infor-
men d’una descoberta que 
ens acosta a la tan desitjada 
vacuna per curar l’Alzhei-
mer. Però, què hi ha de cert 
en aquestes informacions?

en general, només entre 
el 2% i el 5% dels assaigs clí-
nics amb resultats prome-
tedors en animals passen 
a ser avaluats en humans. 
Això és degut a la gran difi-
cultat per extrapolar als hu-
mans resultats obtinguts en 
animals, més encara en el 
cas d’una malaltia tan complexa, pro-
gressiva i de llarga durada com és l’Al-
zheimer. Després, tan sols entre l’11% i 
el 20% dels fàrmacs que s’avaluen en 
humans, en fase 2 i 3, acaben sent co-
mercialitzats. La raó és que l’eficàcia es-
perada no sempre s’aconsegueix quan 
el nou medicament es prova en situa-
cions quasi reals. 

Durant els darrers 15 anys s’han  
desenvolupat desenes de medica-
ments dirigits a disminuir l’acumula-
ció de proteïna amiloide en el cervell i 
la desestructuració neuronal que pro-
voca l’Alzheimer. La immensa majoria 

ha fracassat ja que, malgrat 
que han estat efectius en la 
«neteja» del cervell, no han 
millorat l’estat cognitiu dels 
pacients, és a dir, no han fre-
nat ni curat els símptomes 
de la malaltia.

el desenvolupament de 
fàrmacs contra l’Alzheimer 
és llarg, car i, malaurada-
ment fins ara, amb un nivell 
de fracàs molt elevat. en ge-
neral es requereixen uns 
deu anys des que un fàrmac 
mostra resultats positius 
fins que pot administrar-se 

a pacients. molt sovint, per tant, resul-
ta prematur anunciar resultats positius 
basant-se exclusivament en resultats 
obtinguts en animals. 

Per responsabilitat i respecte envers 
els malalts i les seves famílies, a la Fun-
dació recomanem prudència davant 
les notícies que avancen resultats en 
el desenvolupament de nous fàrmacs 
contra l’Alzheimer. no obstant això, la 
difusió d’aquest tipus d’informacions 
resulta un fet esperançador ja que és 
indicatiu dels esforços que s’estan fent 
arreu del món per intentar tractar i cu-
rar aquesta malaltia.  

el dr. Jordi camí, director de la fundació, ens ajuda a entendre 
en quin punt es troba la recerca de nous medicaments

Com es desenvolupa 
un fàrmac nou?

el desenvolupament d’un fàrmac 
nou és un procés llarg que exigeix 
superar diverses fases. la primera 
és la fase preclínica, on s’estudia la 
seguretat del fàrmac i la seva toxici-
tat amb animals. a la fase clínica es 
prova en humans seguint diferents 
etapes. els assajos clínics en fase 1 

proven el fàrmac en voluntaris sans 
per analitzar la seva seguretat; du-
rant la fase 2 es prova la seva eficà-
cia en un reduït nombre de pacients 
i, finalment, a la fase 3, la més llar-
ga i costosa, es comprova la seva se-
guretat i eficàcia en un gran nombre 
de pacients. els resultats que s’obte-
nen són presentats a les agències re-
guladores de medicaments. Si tot és 
correcte, s’obté l’aprovació per a la 
seva comercialització.  

«L’eficàcia 
no sempre 
s’aconsegueix 
quan el nou 
medicament 
es prova en 
situacions quasi 
reals»
Dr. JorDi CAmí

com són 
Els voluntaris 
dE l’Estudi alfa
Total de voluntaris inclosos  
a l’estudi alfa

sexe
DoneS 63,80%
HomeS 36,80%

població
Barcelona 83,40%
resta de Catalunya 16,60%
resta d’espanya (*) 0,66%
Altres països (**) 0,11%

(*) Madrid, Saragossa, Balears, Castelló, Biscaia, 
Granada, la Corunya, Albacete, osca i Zamora. 
(**) França, holanda i Finlàndia.

2.734

HomeS doneS

55-64 AnyS
45,43%

65-75 AnyS
12,11%

Edat
45-54 AnyS
42,46%

altrEs dadEs

9.891 HoreS de viSiTa

10.892 moSTreS de Sang

78.963 TeSTS realiTzaTS

50 ProfeSSionalS

Un estudi de cohort, com l’estudi alfa, és 
un tipus de recerca que analitza un grup 
particular de persones que presenta cer-
tes característiques i l’observa durant un 
període de temps. Són estudis que es rea-
litzen durant anys, fins i tot dècades, i per-
meten estudiar les causes i la història na-
tural de les malalties en grups específics 
de persones. els estudis de cohort són es-
tudis molt costosos, ja que requereixen 
fer proves a un gran nombre de partici-
pants durant llargs períodes de temps. De 
fet, el principal repte al qual s’enfronten 
aquests estudis és aconseguir que els par-
ticipants no abandonin i vagin repetint 
regularment les proves. La implicació i la 
voluntat de continuïtat dels participants 
és clau per a l’èxit dels seus resultats.  

El Dr. Thomas Royle Dawber, director de l’estudi del cor de Framingham de 1949 a 1966.

En carles, un dels voluntaris que forma part de la cohort de l’estudi alfa, 
durant una de les visites.

vasculars i ha propiciat tractaments i 
estratègies de prevenció que avui es-
tan absolutament integrats en els sis-
temes sanitaris. com afirma un cartell 
que et dóna la benvinguda quan arri-
bes, framingham és «la ciutat que va 
canviar el cor d’amèrica» i, podríem 
dir, de tot el món.  
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en Josep maria Pérez és transportista 
professional. entre servei i servei, es-
criu poesia a la cabina del seu camió. Va 
conèixer, al costat de la seva mare, els es-
tralls que causa l’Alzheimer. Llavors va 
decidir dedicar part del seu temps i es-
forç a posar el seu gra de sorra en la llui-
ta contra aquesta malaltia. L’acompanya 
en aquest compromís la seva dona maria 
rosa, tan infatigable i activa com ell. en 
Josep maria organitza cada any una ac-
ció solidària al Port de Barcelona per re-
captar fons per als nostres projectes. A la 

l’obra Social “la caixa” és la primera 
obra social del país, destinant 335 mi-
lions d’euros —el 67% del seu pressu-
post— al desenvolupament de progra-
mes socials i assistencials. Quines són 
les seves prioritats?
en resposta als grans reptes que plante-
ja el moment actual, són quatre les pri-
oritats de l’obra Social: l’equitat, entesa 
com la lluita per la igualtat d’oportuni-
tats; la longevitat, fomentant l’envelli-
ment actiu, saludable i amb plena par-
ticipació de la gent gran en la societat; 
la interculturalitat en un món globalit-
zat, i la sostenibilitat del nostre planeta i 
dels nostres recursos. efectivament, bo-
na part del pressupost es destina a pro-
grames de caire social, centrats molt 
especialment en la lluita contra la po-
bresa i l’exclusió, el foment de l’ocupa-
ció i el suport a persones amb malalti-
es avançades. 

Què ha motivat l’obra Social “la caixa” 
a donar suport als projectes que desen-
volupa la fundació Pasqual maragall?
La gent gran sempre ha estat un col·lec-
tiu prioritari per a “la Caixa”, des de la 
seva creació, fa més  d’un segle. I no po-
dem obviar que, actualment, un 10% de 
la població més gran de 65 anys i prop 
del 50% de les persones de 85 anys o més 
pateix algun tipus de demència. Les da-
des són concloents i no podem restar 
impassibles davant aquesta realitat. el 

el dr. José luís molinuevo, director 
científic de la nostra fundació, ens 
acosta a la realitat de les persones 
que dediquen la seva vida a cui-
dar un ésser estimat amb alzhei-
mer. no pretén però ser un manu-
al; el seu objectiu és ser una font 
d’ajuda per poder superar el pa-
timent  que genera conviure amb 
aquesta malaltia. escrit en clau psi-
cològica, el llibre ensenya als cui-
dadors a entendre el procés de la 
malaltia. També com gestionar el 
sentiment de pèrdua i acceptar les 
transformacions que es produei-
xen en el seu ésser estimat i en ells 
mateixos.  
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vivir con el alzheimer 
AutoR DR. JoSé LuíS MoLINuEVo
EditoRiAL PLAtAFoRMA

DIRECtoR GENERAL DE LA FuNDACIó BANCàRIA “LA CAIxA”

primavera de 2012 va mobilitzar més de 
50 vehicles —camions, bombers, policia, 
guàrdia civil, ambulàncies i grues— per 
dibuixar a terra el missatge «Stop Alzhei-
mer», que va ser fotografiat des d’un heli-
còpter. Ha implicat en aquesta lluita tots 
els col·lectius de la comunitat portuària 
a través dels multitudinaris dinars solida-
ris que organitza ( ja en porta tres) sense 
més eines que la seva voluntat i el seu te-
lèfon mòbil. en el darrer d’ells es van re-
captar més de 15.000€. Tot un exemple 
de tenacitat i altruisme. 

JoseP m. Pérez
Transportista. les accions que organitza per recaptar 
fons per lluitar contra l’alzheimer s’han convertit en una cita 
obligada dins el Port de barcelona. 

recomanem
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Josep m. Pérez 
amb Pasqual 

maragall 
durant el 

primer dinar 
solidari que  
va impulsar 
l’any 2009.

dia a dia de moltes persones està mar-
cat per l’Alzheimer. I, com sabem, no no-
més parlem dels malalts, sinó també dels 
seus cuidadors i l’entorn familiar. Per ai-
xò, la nostra col·laboració amb la Fun-
dació Pasqual maragall també inclou un 
estudi amb grups terapèutics per a cui-
dadors. els valors i principis d’actuació 
que uneixen ambdues entitats són els 
que ens permeten impulsar una col·la-
boració tan fructífera.

Quin missatge donaria als voluntaris 
que participen als nostres estudis?
Crec que són un exemple de generositat 
i de vocació de servei. Un exemple a se-
guir, sens dubte, perquè la seva partici-
pació permetrà millorar la qualitat de vi-
da de moltes persones. Actituds com les 
d’aquests voluntaris són les que contri-
bueixen a l’avenç de la societat. 

Quin seria el record que mai voldria 
oblidar?
més que un record concret, és un con-
junt d’imatges, una sensació, en què crec 
que cristal·litzen moltes experiències vi-
tals: la gratitud immensa per la sort de 
comptar amb l’entorn que tinc. Famí-
lia, amics, companys de feina. L’agraï-
ment a la vida per haver-me concedit el 
privilegi de poder treballar en una fei-
na que m’apassiona i que em permet se-
guir aprenent i creixent com a persona 
cada dia. 

des de 2008 l’obra Social “la caixa” dóna suport als 
projectes que impulsa la fundació Pasqual maragall.  
el seu compromís i la seva confiança són cabdals per 
poder continuar amb la nostra tasca.

«la gent gran és un 
col·lectiu prioritari 
per a nosaltres»

El dia a dia 
de moltes 
persones està 
marcat per 
l’Alzheimer. 
No només 
dels malalts, 
també dels 
seus cuidadors 
i l’entorn 
familiar.

Els voluntaris 
són un 
exemple a 
seguir perquè 
la seva 
participació 
permetrà 
millorar la 
qualitat de 
vida de moltes 
persones.



Si tens suggeriments i comentaris 
sobre aquesta publicació, pots 
escriure a 
comunicacio@fpmaragall.org

Si ets voluntari de l’estudi alfa 
i tens alguna consulta, pots fer-ho a 
info@alfaestudi.org 

Herències i llegats solidaris
Una manera d’estendre el teU compromís 

per Un fUtUr millor

www.fpmaragall.org  902 33 15 33

Si vols fer-te soci o fer una donació, 
t’atendrem a 
socios@fpmaragall.org

el teu suport fa possible que seguim 
treballant per un futur sense 
Alzheimer. 
moltes gràcies!

QUan hagis llegit 
la revista, 
si Us plaU, 
comparteix-la 
i ajUda’ns a 
difondre el 
nostre missatge

Si vols més informació sobre com pots incloure  
la fundació Pasqual maragall en el teu testament  
no dubtis a trucar-nos al 902 33 15 33 o escriure  
un correu electrònic a info@fpmaragall.org

El nostre agraïment a 
les protagonistes de la imatge: 
la carme, malalta d’Alzheimer, 

la seva filla Judith 
i la clara, que sosté la 

fotografia. Així mateix 
al fotògraf dani Padró, per 

la cessió de la fotografia.

«Desitjo 
protegir de 
l’Alzheimer 

les properes 
generacions»


