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21 de setembre: Dia Mundial de l’Alzheimer 
 

Fem que el 21 de setembre sigui #undiaperoblidar 
 

 

 Un any més, la Fundació Pasqual Maragall posa de manifest la necessitat de destinar més 
recursos a la investigació i fer que la malaltia sigui una prioritat dins les polítiques públiques 
 

 S’estima que a Espanya, l’Alzheimer, així com les demències i malalties 
neurodegeneratives, afecten 900.000 persones, una de cada deu de més de 65 anys i l’any 
2050 el nombre de casos podria triplicar-se a nivell mundial 
 

 El centre d’investigació de la Fundació Pasqual Maragall és actualment un dels líders de 
recerca mundial per a la detecció de la malaltia i els seus estudis han obert les portes a 
noves formes d’identificació precoç de l’Alzheimer 

 
Barcelona, 19 de setembre de 2022.- Un any més, des de la Fundació Pasqual Maragall commemora el 
Dia Mundial de l’Alzheimer i sota el lema #undiaperoblidar, posa de manifest el compromís de l’entitat 
per esborrar aquesta data del calendari incidint en la necessitat de destinar més recursos a la recerca de 
la malaltia d’Alzheimer i a donar suport a les famílies que la pateixen.  
 
Per aconseguir que el 21 de setembre sigui #undiaperoblidar la Fundació Pasqual Maragall treballa des 

del 2008 per aconseguir avenços científics que permetin diagnosticar el més aviat possible la malaltia, 
així com per canviar la consideració social de l’Alzheimer i estar al costat de les persones afectades, 
aquelles que les cuiden i les seves famílies.  
 

La investigació, l’únic camí per vèncer l’Alzheimer 
La Fundació Pasqual Maragall investiga per acabar amb la malaltia, prevenir-la i retardar l’aparició dels 
primers símptomes a través del seu centre recerca, el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), que 
enguany celebra 10 anys de sòlida trajectòria i també, amb les beques de recerca Pasqual Maragall 
Researchers Programme presentades aquest mateix mes de setembre.  
 
Des del BBRC, s’ha impulsat un canvi de paradigma en la investigació contra l’Alzheimer. Des dels inicis 
el centre ha enfocat els seus esforços en la recerca de la fase preclínica de la malaltia. Una decisió que 
ha marcat la seva trajectòria i que ha proporcionat importants avenços científics fins a posicionar el 
BBRC com un dels líders en recerca mundial de biomarcadors en plasma per a la detecció de la malaltia 
d’Alzheimer, així com en tècniques punteres de neuroimatge, el que ha permès que es puguin obrir les 
portes a noves formes d’identificació precoç de l’Alzheimer i al desenvolupament de nous fàrmacs. 
 

Nou programa de beques de recerca Pasqual Maragall Researchers Programme 
La Fundació ha presentat aquest mes de setembre el programa de beques d’investigació Pasqual 
Maragall Researchs Programme (PMRP), que tenen com a objectiu impulsar els projectes de recerca 
translacional centrats en l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat. 
 
Dotades amb un total de 1.600.000€ en aquesta primera convocatòria i de fins a 800.000 euros per 
projecte, es converteixen en el programa d’ajuts privats més important a l’estat espanyol 

https://www.barcelonabeta.org/
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específicament destinat a la recerca d’aquestes malalties. El programa, seleccionarà projectes 
individuals dirigits per a un investigador principal, o bé projectes col·laboratius (d’un màxim de tres 
grups) liderats per un investigador principal d’un consorci (organisme de recerca públic o sense ànim de 
lucre a Espanya, a excepció del BBRC). 
 

El canvi de la consideració social de la malaltia 
La Fundació col·labora amb les administracions per donar suport i impuls a la recerca i també a les 

famílies que conviuen amb l’Alzheimer. D’aquesta manera, i juntament amb altres entitats ha signat el 

Compromís per un futur sense Alzheimer, on es reclama que la lluita contra aquesta malaltia sigui una 

prioritat en les polítiques públiques i es realitzin els esforços necessaris per a disposar de les eines per 

prevenir i guarir aquesta patologia.  

Paral·lelament, la Fundació duu a terme accions de divulgació i sensibilització, a través de xerrades i 

formació. En aquesta línia, el blog ‘Parlem sobre l’Alzheimer’, que rep al voltant de 200.000 visites 

mensuals, ofereix consells i informació rigorosa sobre la malaltia.  

Així mateix, també es dóna suport a la figura del cuidador i cuidadora, a través dels grups terapèutics 

adreçats a aquells que es fan càrrec de persones amb Alzheimer i de programes com ‘Aprèn a cuidar i 
cuidar-te’, que neixen de la convicció que una millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores 

repercuteix de manera directa en el benestar de les persones que tenen al seu càrrec.  

 

Les xifres de l’Alzheimer 
Actualment s’estima que l’Alzheimer i les malalties neurodegeneratives afecten 900.000 persones, una 
de cada deu de més de 65 anys i un terç de les de més de 85. Aquestes patologies són una de les causes 
principals de mortalitat, discapacitat i dependència i no existeix una cura efectiva que modifiqui el seu 

curs Cal també destacar l’elevat impacte en costos, una estimació conservadora situa el cost anual de la 
malaltia en 21.000 milions d’euros, 24.000 per persona afectada i any i cal tenir present que en més del 
80% dels casos, és la família que cuida de la persona amb Alzheimer i assumeix el 87% del cost. 
 

Per això, amb l'esperança de vida en augment, i si no es troba una cura efectiva, l'any 2050 el número 
de casos podria triplicar-se al món, superant el milió i mig de persones només a Espanya i es podrien 
arribar a col·lapsar els sistemes sanitaris i assistencials.  
 
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 170 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.  
 

https://fpmaragall.org/ca/destacades-organitzacions-de-lambit-de-lalzheimer-i-els-grans-reclamen-un-compromis-politic-contra-aquesta-malaltia/
https://blog.fpmaragall.org/ca
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Per a col·laborar amb la Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius 
 
Per a més informació: fpmaragall.org/ca 

 

 

 

     

 

PER A MÉS INFORMACIÓ O GESTIÓ D’ENTREVISTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de:   

Agència de Comunicació 
ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com 
618 76 30 14 / 619 64 93 62 
 

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

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/
mailto:agutierrez@atrevia.com%20/%20lpuig@atrevia.com
mailto:aplaza@fpmaragall.org
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.instagram.com/fpmaragall/
https://twitter.com/fpmaragall

