
 
 

 

La Fundació Pasqual Maragall presenta el 

Diccionari de l’Alzheimer per explicar conceptes 

clau relacionats amb la malaltia  

 

• Es tracta d’una iniciativa per definir de manera entenedora termes de caràcter 

tècnic i científic relacionats amb l’Alzheimer 

 

• Cada mes, un expert o investigador de la Fundació Pasqual Maragall explicarà 

conceptes clau sobre la malaltia i la recerca  

 

• El públic podrà sol·licitar noves definicions sobre l’Alzheimer per construir el 

diccionari de manera participativa 

 

Barcelona, 7 de juny del 2022 –  La terminologia relacionada amb les malalties sovint pot 

resultar difícil d’entendre a causa de la complexitat dels temes i del llenguatge científic. La 

Fundació Pasqual Maragall ha decidit llançar el Diccionari de l’Alzheimer per posar a l’abast de 

la població d’una manera entenedora definicions clau i conceptes de caràcter tècnic i científic 

relacionats amb la malaltia, així com explicar els símptomes i conseqüències derivades del seu 

diagnòstic. 

El Diccionari de l’Alzheimer està format per una sèrie de vídeos curts, d’entre 30 segons i un 
minut, que es publicaran mensualment als diferents 
canals de la Fundació Pasqual Maragall. En aquestes 
peces, una veu experta de la Fundació explicarà 
d’una manera fàcil i amb un vocabulari proper i 
senzill, conceptes habituals de la malaltia. 
“Demència” ha inaugurat el diccionari i, en breu, 
arribà el torn de “resiliència” o d’altres com 
“proteïna beta-amiloide i tau”, “estimulació 
cognitiva” o “la síndrome del cuidador”. 

Diccionari participatiu 

A cada nova publicació del diccionari, s’animarà l’audiència a participar proposant noves 

paraules a definir i així resoldre dubtes i inquietuds relacionats amb la malaltia d’Alzheimer. Per 

això, es llançarà una pregunta als seguidors perquè puguin escollir els següents conceptes a 

tractar durant els mesos següents i, així, anar construint aquest diccionari de manera 

participativa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://twitter.com/fpmaragall/status/1531271103527673859


 
 

L’Alzheimer en xifres 

La malaltia d’Alzheimer és la responsable del 75% de les demències, alteracions cròniques de 

salut que actualment afecten més de 900.000 persones arreu de l’estat. Això són una de cada 

10 persones de més de 65 anys, i un terç de les majors de 85. Amb l’esperança de vida en 

augment, i si no es troba una cura efectiva que modifiqui el seu curs, l’any 2050 el número de 

casos podria triplicar-se a nivell mundial, superant el milió i mig de persones a Espanya. 

Sobre la Fundació Pasqual Maragall 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008, 
com a 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 per Arcadi Navarro i presidida per Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall. Aquest últim 
ostenta el càrrec de president d’honor.  
 
Més de 150 professionals treballen actualment a la Fundació amb una doble missió: promoure la recerca 
per prevenir l’Alzheimer, i oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades, les 
seves famílies, i els seus cuidadors. En l'àmbit de la investigació científica, la Fundació compta amb el 
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca dedicat a la prevenció de la malaltia i a 
l'estudi de les funcions cognitives afectades en l’envelliment sa i patològic. 
 
Tot plegat és possible gràcies al suport d’una quinzena d’entitats i una base social de més de 50.000 socis, 
que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte. El seu suport és imprescindible per seguir 
treballant per un futur sense Alzheimer, ja que la recerca científica és l'únic camí per vèncer la malaltia. 
 
Per a col·laborar amb la Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius 

 
Per a més informació: fpmaragall.org/ca 
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Departament de Comunicació 

Fundació  Pasqual Maragall  
Àngela Plaza 
aplaza@fpmaragall.org 
93 316 09 90 
 

Agència de Comunicació 

ATREVIA 
Albert Rimbau / Laura Puig 
arimbau@atrevia.com / lpuig@atrevia.com  
683 16 20 28 / 619 64 93 62 
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La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de: 

 


