Dia Mundial de l’Alzheimer

21 de setembre: un dia per oblidar
L’any 2020 ha tingut molts moments per oblidar. Però si a la Fundació Pasqual Maragall
haguéssim de triar una data per oblidar, aquesta seria el 21 de setembre. El dia en què
l’Alzheimer és protagonista i el dia en què es constata que, tot i els avenços, encara queda molt
camí per recórrer.
Ens enfrontem a una malaltia amb una gran incidència entre la població, ja que 2 de cada 3
espanyols afirmen que tenen o han tingut al seu entorn una persona amb Alzheimer. En més
d’una quarta part dels casos es tracta d’un familiar de primer grau: avis, pares o germans. Una
dolència que la població espanyola situa com una de les principals preocupacions de salut,
juntament amb el càncer i per davant de l’ictus o malalties infecciones com la Covid-19.
Aquestes dades, extretes de la nostra enquesta recent “Actituds i percepcions de la població
espanyola sobre l’Alzheimer”, no fan més que reforçar-nos en la convicció que la nostra feina, a
més de necessària, és també urgent. Volem que el Dia Mundial de l’Alzheimer sigui
#undiaperoblidar, i l’única esperança per aconseguir-ho és el progrés en recerca. Només
trobarem la cura d’aquesta malaltia a través de la ciència.
Les demències afecten gairebé 50 milions de persones al món, però la recerca no està sent
prioritària en l’assignació de recursos públics i privats. A la Fundació Pasqual Maragall treballem
per prevenir l’Alzheimer, investigant la detecció precoç de les persones amb risc de patir la
malaltia i nous tractaments que endarrereixin o frenin l’aparició dels símptomes.
A més a més, dediquem esforços a canviar la consideració social de l’Alzheimer, i perquè es
prioritzi l’atenció a les persones en situació de fragilitat o dependència, tan necessària en el
moment actual.
Volem que, en un futur, el 21 de setembre sigui #undiaperoblidar. Junts podem esborrar del
calendari la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, perquè oblidar aquesta celebració
significaria que hem aconseguit la nostra missió: vèncer l’Alzheimer.
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